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Лiга проВодитьсЯ щорокУ вiдповiднО до стратегii розвитку <XapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги> (даlri - Стратегiя), затвердженоi наказом,Щепартtlменту у справах ciM'i, молодi та
спорту та .Щепартаменry освiти XapKiBcbKoT MicbKoi рали вiд 30. |2.20lб Nр 9ЗlЗ29 (зi змiнами).

I. Щiлi i завдання Лiги
1.1. Головними завданнями Лiги е:

- виховання почуття любовi до спорту та спортивних змагань;
- формування у бiльшостi учнiв загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв початкового

уявленнЯ про те, що саме у спортi найбiльш яскраво проявляються TaKi важливi цiнностi
суспiльства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення буги першим,
конкуренцiя тощо;

- надання можливостi учням спробувати себе в рiзних видЕж спорту i знайти той,
який подобаеться найбiльше;

- виявлення Федерацiею бадмiнтону талановитоi
у подальшому допомоrти iй реалiзувати себе й, можливо, пiти у великий

1.2. Головними цiлями Лiги е:
- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаються фiзичною

культурою та спортом;
- полiпшення фiзичного стану ylHiB i вихованцiв у системi освiти MicTa Харкова;
- пiдвищення рiвня фiзичного та мор€rльного розвитку дiтей, пiдлiткiв

i молодi;
- зниження показникiв асоцiа-llьноТ поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;

молодi, щоб
спорт.

- збiльшення кiлькостi,
та спортивно-масових послуг;

ф iзкультурно-оздоровчих

- пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi педагогiв фiзкультурно-
спортивного профiлю;

- змiцненняматерiально-технiчноiбазифiзичноiкультуритаспорту;
- успiшний виступ збiрних команд Харкова на всеукраiнських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги
Лiга проводиться протягом навч€uIьного року та включае три етапи:
I еТаП (З 1.10.2018 по 15.02.2019) - формування збiрних команд загальноосвiтнiми

навчаJIьними закладами ;

II етап (з21.02.2019 по 04.04.2019) - районний етап;
III етап (11.04.2019) - мiський етап.

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги
3.1. Загальне керiвництво проведенням Лiги здiйснюе Органiзацiйний KoMiTeT з

органiзацii та проведення спортивних змагань серед учнiв загаJIьноосвiтнiх навчальних
закладiв MicTa Харкова KXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (далi - Органiзаuiйний KoMiTeT),
затверджений наказом.щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту та.щепартаменту освiти
XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд З0.|2.20|6 }ф 93lЗ29.

З.2. Безпосереднс проведення Лiги здiйснюеться головною суллiвською колегiею, яка
затверджуеться Федерацiею бадмiнтону XapKiBcbKoi областi. Суддiвство змагань здiйснюеться
суддями' рекомендОванимИ ФедерацiеЮ бадмiнтонУ XapKiBcbKoi областi. Суллiвство
здiйснюеться вiдповiдно до офiцiйних <правил з бадмiнтону>. Головний сулля призначаеться
Федерацiею бадмiнтону xapkiBcbkoТ областi, лiкар одночасно виступае заступником головного
суддi.

3.3. Проведення Лiги здiйснюють:
на I етапi (шкiльний етап) - загальноосвiтнi навчальнi заклади (ле формуються збiрнi

команд шкiл);

рiзноманiтностi



на II етапi (районний етап) - управлiння освiти алмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoiMicbkoi ради спiльно з Федерацiею бадмiнтону xapkiBcbkoT областi (на якому визначаютьсяпереможцi районних змагань, якi отримують право участi у 3-му етапi Лiги;;на пI "rч. (мiський етап) ЩепартамЬнти спiльно з Федерацiею бадмiнтонуxapkiBcbkoi областi (на якому визначаеться чемпiон Лiги).

IV. Учасники Лiги
4,1, У змаганнях беруть участь учнi 1-11-x класiв загаIIьноосвiтнiх шкiл.
4.2. Склад команди: 4 - 8 осiб (MiHiMyM - один хлопець i одна дiвчина 1-5 класiв та одинхлопець i однадiвчина 6-1l класiв).
4,з, У третьому MicbKoMy етапi, беруть участь збiрнi команди закладiв-переможцiв

районних змагань i 7 команд, якi посiли } мiсцЬ (16 команд). До початку змагань третього
етапу представник кожного району вiд якого виступають по двi команди визнача€ та надаеголовному суддi iнформацiю про команду, результат виступу якоi буле .upu"ouy"urr."
вiдповiдному району до загального залiку rr-urr".'

V. Характер Лiги
5,1, Змагання носять командний характер. Матч скJIадаеться з п'яти iгор у наступних

категорiях: чоловiча. одиночна (молодша i .rupru BiKoBa категорii), жiноча одиночна(молодша i старша BiKoBa категорii) та змiшанu .rф"u категорiя (BiKoBa категорiя за вибором
команди).

5.2. Порядок iгор у зустрiчi мiж командами:
1. Одиночна категорiя серед дiвчат (молодша BiKoBa категорiя).
2. Одиночна категорiя серед хлопцiв (молодша BiKoBa каrегорi";.
3. Одиночна категорiя серед дiвчат (старша BiKoBa категорiя).
4. Одиночна категорiя серед хлопцiв (старша BiKoBa катеiорiя).
5. Змiшана парна категорiя.
5,3, ЗмагаНня проводЯться за спрощеною системою: гра склада€ться з одного гейму,

який граеться до 21 очка.

VI. Програма проведення Лiги
6.1. Районний етап:
проводиться за олiмпiйською системою з вибуванням пiсля двох матчевих поразок.Матч мiж командами продовжуеться до трьох перемог. Розiгруються перше, Друге i трете

МiСЦЯ, КОМаНДИ, ЯКi СТаЛИ фiНаЛiСТами районно.о ..*у, отрим}.ют" п,to*nr"i.r" 
"."r, уru.Ъu уMicbKoMy етапi змагань.

6.2. Мiський етап:
Проводиться за олiмпiйською системою

Матч мiж командами продовжуеться до трьох
мiсця.

Суддiвська колегiя з€lлиIцае за собою .

залежно вiд кiлькостi заявлених команд.

з вибуванням пiсля двох матчевих поразок.
: перемоп Розiгруються перше, друге i третс

право змiнити систему проведення змагань

YII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення
пiдготовка спортивних споруд здiйснюеться вiдповiдно до Положення про порядок

ПiДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД та iнших спецiально вiдведених мiсць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних_ заходiв, затвердженого постановою kабiнету MiHicTpiB
Украihи вiд 18 грудня 1998 року }{b 2025.

VIII. Нагородження переможцiв i призерiв Лiги

8,1, Команда, яка перемогла у фiнаlri отримус звання Чемпiона Шкiльноi бадмiнтонноi
лiги.



8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:
нагородження переможцiв i призерiв Лiги проводиться Щепартаментом освiти

XapKiBcbKoi MicbKoi ради, Щепартаментом у справах сiп,li, молодi та'спорту, управлiнням зпитЕlнь фiзичноi культури та спорту Харкiвськоi мiськоi ради, Федерацiею бадмiнтону
XapKiBcbKoT областi.

команда, яка перемогла на trI етапi Лiги, отримуе звання
шкiльноi бадмiнтонноТ лiги>, нагороджуеться *уб*оr. Гравцi

кЧемпiон районних змагань
та офiчiйнi особи команди

чемпiон II етапу Лiги здобувае право брати участь у III етапi Лiги (серед команд
районiв MicTa, якi посiли першi мiсця в II етапi Лiiи).

Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отримуе звання кЧемпiон
лiги>, нагороджусться кубком. Гравцi та офiцiйнi особи *оrurдй 

"u.ороо*уються 
золотими

медtlлями, пам'ятними призtlми та цiнними подар}цками вiд MicbKbi ради та спонсорiв
змагань.

нагороджуються золотими медалями.
Команди, якi зайняли 2-е та 3-е мiсця

дипломilми. Гравцi та офiцiйнi особи команд
бронзовими медалями.

Команди, що зайняли 2-е та
Гравцi та офiчiйнi особи команд
медалями, пам'ятними призами та
змагань.

на II етапi змагань Лiги, нагороджуються
нагороджуються вiдповiдно срiбними та

3-с мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються дипломами.
нагороджУютьсЯ вiдповiдно срiбними та бронзовими
ЦiННими подарунками вiд MicbKoi ради та спонсорiв

Суддi, якi проводили другий тур змагань, нагороджуються дипломаN{и Федерацii.

Ix. Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9.1. Фiнансове забезпечення Лiги передбачаеться за рахунок коштiв мiського бюджету

та залучення позабюджетних джерел, не заборонених законодавством Украiни.
9.2. Витрати на проведення Лiги, а саме:
- оплата харчування суддiв та iнших уrасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- ПРИДбаННЯ КУбКiВ, МеДаЛей Та Дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйснюеться за

рахуноК УправлiнНя з питаНь фiзичнОi культурИ та с.rорrУ ДепартаЙЬнту У справах ciM'i,
молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради.

9.3. ВитратИ на iнформацiйно-рекламнi послуги за рахунок .Щепартаменту
у справах ciM'i' молодi та спорту Харкiвськоi Micbkoi Ради.

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у Лiзi
10.1. Строки та порядок подання загальноосвiтнiм 

"Ь".r*"""м закладом змвок на
участь у Лiзi визначенi Стратегiею.

l0.2. Зага_пьноосвiтнiй навчальний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надас на
електронну адресу_Департ€lменту у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBciKoi мiськоi'ради
(e-mail: l .ua) до 1 жовтня необхiдну iнформацiю про команду.

10,3, Iнформацiю про команду загальноосвiiнього навчального закпiду .щепарiамент усправах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради висвiтлюе tru .uиri u*up*i"."*i
спортивнi шкiльнi лiги> (htф://scl.kharkiv.ua).

10.4. Команда загаIIьноосвiтнього навчального закладу вважаеться заре€строваною дляylacTi у II етапi Лiги пiслЯ внесеннЯ даних про команду На сайтi <XapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги>> (http://scl.kharkiv.ua).

10.5. Пiд час проведення II етапу Лiги представник команди подае до головноi
суддiвськоi колегii TaKi документи :

- за,Iвку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення у двохпримiрниках;
- учнiвський квиток.
10.6. Команди учасницi III етапу Лiги визначаються за результатами II етапу Лiги.



- збIвКу за встаНовленоЮ формоЮ згiднО з додаткоМ 1 до цього Положення у двохпримiрниках;
- учнiвський квиток.
10.8. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiдно з додатком 1) абонеправильно оформленi, не приймаються.
10.9. У разi невiдповiдностi наданих документiв вищезазначеним вимогам команда не

допускасться до участi у змаганнях II та III етапiв Лiги.
10,10,.Щодаткова зiUIвка гравцЯ здiйснюеться впродовж навчального року згiдно зофiцiйним листом загальноосвiтнього навччtльного закладу, завiреним печаткоюзагальноосвiтнього навч€uIьного закладу, за пiдписом уповноваЖеного працiвника танадсилаетьсЯ на електроннУ адреЧ ,,ЩепартаментУ у справах ciM'i, плоподi та спортуXapKiBcbKoi MicbKoi РаДи (e-mail: ofГrce2Ol2@citynet.KharKou.ua) з необ*iд"ою iнформацiею

про гравця.
10.11. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення поданоi заявки та документiв, якi

до неi додаються, несе керiвник загальноосвiтньоiо навчirльного закладу.

XI. IНШi УМОВИ, ЯКi Забезпечують якiсне проведення змагань лiги
11.1.ЩорокУ до 15 листопада управлiння освiти алмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoi

MicbKoi ради надають до ,.Щепартаменту у справах ciM'T, молодi iu .nopry MicbKoi ради наелектронну адресу (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загальноосвiтнiх
навчальних закладiв у Хсшл, згiдно з додатком 2 до цього Положення.

1 1,2, !ета-пьну_ iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.
11,3, Щодо iнформацii, яку розмiщено 

"u 
irrr* iнформацiйних ресурсах, Органiзатор

змагань вiдповiдальностi не Еесе.



Додаток 1

до Положення

зАявкА
на участь у Шкiльнiй бадмiнтон нiй лiзi серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних

закладiв м. Харкова у 2018/19 навчальЕому роцi

зазначенi у списку особи пройшли нмежне тренування i до змагань пiдготовленi
прiзвище, iм'я, по батьковi тренера (вчителя).

,,Щопускасться до участi в змаганнях осiб.
(кiлькiсmь пропuсолф

Лiкар

.Щиректор загальноосвiтнього
навчЕlльного закладу

Представник команди

(Пidпuс) (пIБ)
м.п.

(Пidпuс) (пID
м.п.

(Пidпuс) (пIБ)

Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю)

.Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвища



{одаток 2
до Полоrкення

звIт
про участь загальЕоосвiтнiх навчальних закпадiв у Харкiвських шкiльних лiгах у

_ навчальному роцi
Район:.ъ
Кlлькlсть загальноосвiтнiх навчальних закладiв у районi:

Начапьник Управлiння освiти
адмiнiстрацii 

-- 

районч
Харкiвськоir;с"*i--iЙ"-

(Пidпuс) (ПБ)
м.п.
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I\rJrDrtlUl,b навчil.IIьних заклаДlв, Що
вiзьмlть участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть y.rHiB, якi взялиjйБi!
2-му етапi

Переможцi 2-го етапу прЪЕонноЙ
етапу)):

- Ul,арших класtв
Ceped liвчаm:
- молодших класiв
_ старших класiв


