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Лiга проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку <XapKiBcbKi спортивнi

шкiльнi лiги> (далi - Стратегiя), затвердЖеноi накаЗом .Щепартаменту у справах ciM 1
молодi та спорту та,Щепартаменту ocBiT, iup*i"."Koi MicbKoT ради вiд з0,12,2016 }1b 9зlз29

(зi змiнами).

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

-ВихоВанняпочУттялюбовiДоспортУтаспортиВнихЗмагань;
_ формування у бiльшостi учнiв загаJIьноосвiтнiх наВчаJIЬНИХ ЗаКЛаДlВ

початкового уявлення про те, що aura у спортi найбiльш яскраво проявляються TaKi

важливi цiнностi aуarriп"ъruа, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення

бути першим, конкуренцiя тощоj
- надання можливост1 учням

той, який подобаеться найбiльше;
- виявлення федерачiями

у подaльшому допомогти iй реа-пiзувати
1.2. Головними цiлями Лiги е:

спробувати себе в рiзних видах спорту i знайти

iз видiв спорту талановитоi молодi, щоб

себе й, можливо, пiти у великий спорт,

- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаються

фiзичною культурою та спортом;
- полiпшення фiiичного стану учнiв i вихованцiв у системi освiти MicTa

Харкова;
- пiдвИщеннЯ рiвнЯ фiзичного та морального розвитку дiтей, пiдлiткiв

i молод; 
зниження показникiв асоцiальноi поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;

- збiльшення кiлькостi, рiзноманiтностi фiзкультурно-оздоровчих

та спортиВно-масовИх послуг; 
rЪесiйнот компете l фiзкультурно-пiДвиЩеннярiвняпрофесiйноiкомпетенТносТlпеДагогlв

спортивного профiлю;
,мiцr""п" матерiа-пьно-технiчноi бази фiзичноi культури та спорту;

- успiшний висryп збiрних команд Харкова на всеукратнських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги
ЛiгапровоДитЬсяЩорокУпротягомнаВчаЛЬногорокУтаВключасТриетапи:
I етап з ot.io.zotB.ro t4.to.zorB - формува"r" iбiр",х команд загальноосвiтнiми

навчаJIьними закJIадами ;

II етап з 15.10.2018 по з1,03,2019 - районний етап;

III етап з 01.04.2019 по 10,05,2019 - мiський етап,

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги

з.1. Загшrь". *.рй""цтво пров.дЁ"rr"lл Лiги здiйснюе Органiзацiйний KoMiTeT з

органiзачii та проведення спортивних змагань серед учнiв загальноосвiтнiх навчzlльних

закладiв MicTa xup*ouu kxapkiBcbki спортивнi шкiльнi лiги> (даrri - Органiзачiйний

KoMiTeT), .ur".ройний наказом .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту та

Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi рали вiд з0.12.2016 Ns 93/329,

3.2. БезпоСередне проведенН" arurur" Лiги здiйСнюетьсЯ головною суддiвською

колегiею, яка затверджу€ться Федерацiею баскетболу xapkiBcbkoT областi та

Баскетбольним клубом кПолiтехнiк>. Суллiвство змагань здiйснюсться суддями,

рекомендованими Федерацiсю баскетболу *apKiBcbKo1 областi та Баскетбольним клубом

кПолiтехнiк>. Суллiвство здiйснюет"." uiдпоuiдно до офiчiйних <Правил з баскетболу

зх3). Головний суддя призначасться Федераuiсю баскетболу xapkiBcbkoi областi та



Баскетбольним клубом <Полiтехнiк>>, лiкар одночасно виступае заступником головного

суддi.
3.3. Проведення Лiги здiйснюють:
на I етапi (шкiльний етап) - загальноосвiтнi навча:tьнi заклади (ле формуються

збiрнi команд шкiл);
на II етапi (раИоннии етап) _ управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoi

мiськоi ради спiлiно з Федерачiсю баскетболу xapkiBcbkoi областiта Баскетбольним

клубом <<полiтехнiк> (на якому визначаеться переможець районних змагань, який отриму€

прzIво участi у 3-му етапi Лiги);
на III .rй 1ri.ький етап) - .Щепартаменти спiльно з Федерацiею баскетболу

xapkiBcbkoi областi та Баскетбольним клубом кполiтехнiк> (на якому визначаеться

чемпiон Лiги).

IV. Учасники Лiги
4.1. Змагання проходять серед дiвчат загальноосвiтнiх шкiл у двох вiкових

категорiях: старшi школярi - 2001р.н. i молодше, середнi школярi -2004 р.н. i мололшi.

4.2,На II етапi Лiги проВодятьсЯ районнi змагання, у яких беруть участь збiрнi

команди навчальних закладiв. Склад команди: 5 учасникiв, вчитель фiзичноi культури та

керiвник загальноосвiтнього навчаJIьного закJIаду,

4.з. У змаганнях III етапу Лiги беруть участь переможцi II (районного) етапу (9

КОМаНД)' 
V. Характер Лiги

Змагання носять командний характер,

VI. Програма проведення Лiги
6.1. Районний етап:
Розiгруються перше, друге i трете мiсця. Команда, яка стЕIла переможцем II етапу

Лiги (районний етап), отримуе,о*п"Ъi.rь взяти rIасть у III етапi Лiги (мiський етап),

6.2. Мiський етап:
Системи проведення змагань визначаеться ,

суддiвськоi колегii. Суллiвська колегiя зЕlлиша€

змiнювати систему проведення змагань залежно вiд

пiсля надання Bcix заявок до головноi
за собою право встановлювати та

кiлькостi заJIвлених команд.

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення

пiдготовка спортивних споруд здiйснюеться вiдповiдно до Положення про порядок

пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiа_ttьно вiдведених мiсць для проведення

масових спортивних та культурно-видовищних заходiв, затвердженого постановою

КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 грудня 1998 року Ns 2025.

VIII. Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв Лiги

8.1.визначення першостi: переможцi та призери визначаЮТЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО

офiцiйних кПравил з баскетболу 3Х3>.
8.2.Нагородження переможцiв i призерiв:

нагородження переможцiв i призерiв Лiги проводиться ,щепартаментом освlти

XapKiBcbKoi"MicbKoi ради, ,Щепартаме"rЬ* y-.npaBax ciM'i, молодi та спорту, управлiнням з

nrrun" фiзичноТ культури та спорту XapKiBcbKoT MicbKoi ради, Федерачiсю баскетболу

XapKiBcbKoi областi.
Команда, яка перемогла на II етапi

змагань <Шкiльна баскетбольна лiга 3х3>,

особи команди нагороджуються дипломами,

Лiги, отримус звання кЧемпiон районних
нагороджуеться кубком. Гравui та офiuiйнi
медалями за перше мiсце.



КОМаНДИ, ЯКi ЗаЙНЯЛИ 2-е Та 3-е мiсця на II етапi Лiги, нагороджуються дипломЕ}ми.гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються дипломами та мед€}лями вiдповiдно задруге та трете мiсця.
Чемпiон II етапу Лiги здобувас право брати участь у III етапi Лiги (серед команд-переможцiв районiв MicTa).
Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отримуе звання <Чемпiонлiги>, нагороджу€ться кубком. Гравцi та офiчiйнi особи *оrчrд, нагороджуються

медалями за перше мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд йi."*Ьi рчд,та спонсорiв змагань
Команди, якi зайняли 2-е та 3-е мiсця на III етапi Лiги,

г9авчi та офiцiйнi особи команд нагороджуються медi}лями
мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд
змагань.

нагороджуються дипломами.
вiдповiдно за друге та трете
мiськоi ради та спонсорiв

Суддi, якi проводили другий тур змагань, нагороджуються дипломами Федерацii.

Ix, Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9.1. Фiнансове забезпечення Лiги перйбачаеться за рахунок коштiв мiськогобюджету та залучення позабюджетних джерел, не заборонених законодавством УкраiЪи.
9.2. Витрати на проведення Лiги, а саме:
- оплата харчувчtння суллiв та iнших уrасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- придбання кубкiв, медшlей та дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйсню€тьсяза рахунок Управлiння_з питань фiзичноi культури та спорту ,щепартаменту у справахciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi рйr.
9,3, ВитратИ на iнформацiйно-рекламнi послуги за рахунок Щепартаменту

у справах ciM'i' молодi та спортУ XapKiBcbKoi MicbKoi Ради.

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у Лiзi
10,1, Строки та порядок подання загаJIьноосвiтнiм 

"u".r*""йм закладом зrUIвок на
участь у Лiзi визначенi Стратегiсю.

10,2, Загальноосвiтнiй навчапьний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надае наелектронну адресI 
Щ9партаменту у справах ciM'i, *оподi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi

ради (e-mail: office20l2@ciý,ngt.kharkov.ua) до 1 lковтня необхiдну lнформацiо npoкоманду.
10,3, IнфоРмацiЮ прО командУ загi}льнооСвiтнього навчаJIьного закладу

.щепартамент у справах ciM'i, молодi та спорту xapkiBcbkoi Micbkoi ради висвiтлюе на сайтiKXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (http ://Ъсi.khаrkiч.ча;.
10,4, Команда загальноосвiтнього навчЕtльного закладу вважаеться зареестрованою

для участi у II етапi Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi <XapKiBcbKi спортивнiшкiльнi лiги> (http://scl.kharkiv.ua).
10,5, Пiд час проведення II етапу Лiги представник команди подае до головноiсуддiвськоТ колегiТ TaKi документи:
- зtUIвку за встановленою формою згiдно з додатком l до цього Положення удвох примiрниках;
- учнiвський квиток.
10,б, Команди учасницi III етапу Лiги визначаються за результатами II етапу Лiги.
10.7. Пiд час проведення III етапу Лiги представник команди подае до головноiсуддiвськоi колегii TaKi документи:
- заJIвку за встановленою формою згiдно з додатком l до цього Положення удвох примiрниках;
- учнiвський квиток.



10.8. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдЕlють встановленiй формi (згiдно з додатком 1)

або неправильно оформленi, не приймаються.
10.9. У разi невiдповiдностi наданих документiв вищезазначеним вимогам команДа

не допускаеться до участi у II та III етапах Лiги.
10.10, Додаткова заявка гравця здiйснюеться впродовж навчального року згiлнО З

офiцiйним листом загальноосвiтнього навчаJIьного закладу, завiреним печаткою

загаJIьноосвiтнього навчаJIьного закладУ, З4 пiдписом уповноваженого працiвника та

надсила€ться на електронну адресу ,Щепартаменту у справах ciM'i, молоДi Та СпОРТУ

XapKiBcbKoi MicbKoi ради (e-mail: office2O12@citynet.kharkov.ua) з необхiдною
iнформацiею про гравця.

10.1 1. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення поданоi змвки та документiв,
якi до неi додаються, несе керiвник заftIльноосвiтнього навчального заклаДУ.

XI. Iншi умови, якi забезпечують якiсне проведення змагань Лiги
1 1.1. Щороку до 15 листопада управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoi

Micbkoi ради надають до .щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту мiськоi ради на

електронНу адресУ (e-mail: offrce2O12@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загальноосвiтнiх
навчаJIьних закладiв у ХСШЛ, згiдно з додатком 2 до цього Положення.

1 1.2. fleTa_llbHy iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.
11.З. Щоло iнформаuii, яку розмitцено на iнших iнформаuiЙних ресурсах,

Органiзатор змагань вiдповiдальностi не несе.



Щодаток 1

до Положення

зАявкА
на участь у шкiльнiй баскетбольнiй лiзi зХЗ (хшБЛ ЗХ3) серед учнiв

загальноосвiтнiх навчальних закладiв м. Харкова у 2018_2019 навчальному роцi

Зазначенi у списку особи пройшли належне тренування i до змагань пiдготовленi

прiзвище, iм'я, по батьковi тренера (вчителя),

,Щопускаеться до участi в змаганнях осiб.
(кiлькiсmь пропuсом)

Лiкар

.Щиректор загаJIьноосвiтнього
навчшIьного закладу

Представник команди

(Пidпuс) (ПIБ)
м.п.

(Пidпuс) (ПID
м.п.

(Пidпuс) (ПID

Загальноосвiтнiй навчаJIьний заклад

Район
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Контактна особа (ПIБ, телqIhgц)

.Щата

з/п
Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю)

PiK
народження

Клас .Щомашня
адреса

,Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвиша

1

z,
J.



Додаток 2

до Положення

звIт
про участь загальноосвiтнiх навчальних закладiв у Харкiвських шкiльних лiгах

у 2018-2019 н,авчальному poui

Район:
Кiлькiсть загальноосвiтнiх навчальних закладiв у районi:

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацii раиону
XapKiBcbKoT мiськоi рали

(Пidпuс)
м.п.

(пIБ)

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загальноосвiтнiй навчальний заклад
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Кiлькiсть навчальних закладiв, що
вiзьмугь участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть yrHiB, якi взяли участь у
2-му етапi
Дiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2.го етапу <<районного

етапу>):

сеоеd юнакiв:
- молодших класiв
- старших класiв
ceped diвчаm:

молодших класlв
старших класlв


