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Лiга проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку KXapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги> (далi - Стратегiя), затвердженоi наказом ,,Щепартаменту у справах ciM'i,
молодi та спорту та.Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi мiськоi рали вiл ЗO.t2.20|6 ]ф 9З1329

(зi змiнами).

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

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

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

важливi цiнностi суспiльства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення
бути першим, конкуренцiя тощо;

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

- виявлення федерацiями iз видiв спорту талановитоi молодi, щоб

у подaльшому допомогти iй реалiзувати себе й, можливо, пiти у великий спорт.
1.2. Головними цiлями Лiги е:

- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаються

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

Харкова;
- пiдвищення рiвня фiзичного та морального розвитку дiтей, пiдлiтКiв

i молодi;
- зниження показникiв асоцiальноi поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;
- збiльшення кiлькостi, рiзноманiтностi фiзкультурно-оздоровчих

та спортивно-масових послуг;
- пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi педагогiв фiзкультурно-

спортивного профiлю;
- змiцнення матерiа-гlьно-технiчноi бази фiзичноi культури та спорТУ;

- успiшний виступ збiрних команд Харкова на всеукраihських спортивних
змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги
Лiга проводиться щороку протягом навчального року. та включас три етапи:

I етап з 01.10.2018 по 14.10.2018 - формування збiрних команд загальноосвiтнiми
навчtulьними закладами;

II етап з 15.10.2018 по 31.03.2019 - районний етап;

III етап з 01.04.2019 по 10.05.2019 - мiський етап.

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги
3.1.загальне керiвництво проведенням Лiги здiйснюе Органiзацiйний koMiTeT з

органiзачii та проведення спортивних TypHipiB серед учнiв загаJIьноосвiтнiх навчаJIьних

закладiв MicTa Харкова KXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (дшi - ОрганiзаuiйНИй

KoMiTeT), затверджений наказом .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту та

,Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд З0.12.2016 N9 931329.

3.2. Безпосередн€ проведення Лiги здiйснюеться головною суллiвською колегi€ю,

що затверджу€ться Федерацiею баскетболу XapKiBcbKoi областi та Баскетбольним клубом
кПолiтехнiо. Суллiвство змагань здiйснюеться суддями, рекомендованими Федерацiею

баскетболУ XapKiBcbKoi обласТi та БасКетбольниМ клубоМ <Полiтехнiк>. Суллiвство
здiйснюеться вiдповiдно до офiuiйних кПравил з баскетболу). ГоловниЙ СУДДЯ

признача€ться ФедерацiеЮ баскетболу XapKiBcbKoi областi та Баскетбольним клубом
<Полiтехнiк>, лiкар одночасно виступае заступником головного суллi.



3.3. Проведення Лiги здiйснюють:
на I етапi (шкiльниЙ етап) - загальнОосвiтнi навчальнi закладИ (Ле формуються

збiрнi команд шкiл);
на II етапi (районний етап) - управлiння освiти адмiнiстрачiй районiв XapKiBcbKoi

мiськоi рали спiльно З Федерацiею баскетболу xapkiBcbkoT областiта Баскетбольним

клубом <полiтехнiк> (на якому визначаеться переможець районних змагань, який отримуе
право участi у 3-му етапi Лiги);

на III етапi (мiський етап) - .Щепартаменти спiльно з Фелерацiею баСкетболУ

xapkiBcbkoi областi та Баскетбольним клубом <полiтехнiк> (на якому визначаеться

чемпiон Лiги).

IV. Учасники Лiги
4.1. У Лiзi проходять змагання:
- серед дiвчат у однiй вiковiй категорii: старшi школярi _ 9-1l класи, .Що змагань

допускаються дiвчата 8-х класiв, якi мають вiдповiдну спортивну пiдготовку.
4.2.На II етапi Лiги проводяться районнi змагання, у яких беруть участь збiрнi

команди навчальних закладiв. Склад команди: 12 уласникiво вчитель фiзичноi культури та

керiвник загальноосвiтнього навч€lльного закJIаду.

4.з.У Ш етапi Лiги беруть участь переможець II етапу (районного етапу) (9

команд).

V. Характер Лiги
Змагання носять командний характер.

VI. Програма проведення Лiги
6.1. Районний етап:
Розiгруються першеl др}ге i трете

Лiги фйонний етап), отримуе можливiсть
6.2. Мiський етап:
Системи проведення змагань визнача€ться пiсля надання Bcix заявок до головноi

сулдiвськоi колегii. Суддiвська колегiя залишае за собою право встановлювати та

змiнювати систему проведення змагань заJIежно вiд кiлькостi заявлених команд.

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

пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiа-llьно вiдведених мiсць для проведення

масових спортивних та культурно-видовищних заходiв, затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 1998 року М 2025.

VIII. Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв Лiги

8.1.Визначення першостi: переможui та призери визначаються вiдповiдно до

офiцiйних кПравил з баскетболу>.
8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:
нагородження переможцiв i призерiв Лiги проводиться ,щепартаментом освiти

XapKiBcbKoi'MicbKoT рuдr, .Щепартаментом у справах ciM'i, молодi та спорту, управлiнням з

n"iunu фiзичноi культури та спорту XapKiBcbKoi мiськоi ради, Федерацiею баскетболу

XapKiBcbKoi областi.
Команда, яка перемогла на II етапi Лiги, отримуе звання <ЧемпiОн районниХ

змагань кшкiльна баскеъбольна лiга>, нагороджуеться кубком. Гравцi та офiцiйнi особи

команди нагородж),ються дипломами, медалями за перше мiсце,

мiсця. Команда, що стrrла переможцем II етапу
взяти участь у III етапi Лiги (мiський етап).



Команди, якi зайняЛи 2-е та 3-е мiсцЯ на II етапi Лiги, нагороджуються дипломами.гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються дипломами та мед€rлями вiдповiдно за
друге та трет€ 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 кЧемпiон
лiги>, нагороджуеться кубком. Гравцi та офiцiйнi особи команди нагороджуються
медалями за перше мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд Йia"*оТ рuд,та спонсорiв змагань

Команди, якi зайняли 2-е та 3-е мiсця на III етапi Лiги,
гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються медалями
мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд
змагань.

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

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

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

бюджету та залучення позабюджетних д*.р.п, не заборонених законодавством Украiни.
9.2. Витрати на проведення Лiги, а саме:
- оплата харчуванНя суддiв та iнших учасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- придбання кубкiв, медалей та дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйсню€ться

за рахунок Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту Депарiаменту у справах
ciM'i, молодi та спорту Харкiвськоi MicbKoi ради.

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 заг€UIьноосвiтнiм 

"u"о*urйм 
закладом зzUIвок на

участь у Лiзi визначенi Стратегiею.
10.2, Зага_пьноосвiтнiй навчальний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надас на

електронну адресу Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту xapkiBcbkoT Micbkoi
ради (e-mail: oftice20l2(Фciti,net.kharkov.ua) до 1 жовтня необхiдну iнформачiю про
команду.

10,3, Iнформацiю про команду загальноосвiтнього навчаJIьного закладу
щепартамент у справах ciM'i, молодi та спорту xapkiBcbkoT Micbkoi Ради висвiтлюе на сайтi
KXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (http ://scl.kharkiv.ua).

10.4. Команда загальноосвiтнього навчilльного закладу вважа€ться заре€строваною
для участi 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 пода€ до головноi
суддiвськоi колегii TaKi документи:

- зaUIвку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення удвох примiрниках;
- учнiвський квиток.
10.6. Команди учасницi III етапу Лiги визначаються за результатами II етапу Лiги.
10,7, Пiд час проВеДення III етапу Лiги представник команди подае до головноi

суддiвськоТ колегii TaKi документи:
- заJIвку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення удвох примiрниках;
- учнiвський квиток.



10.8.Поiменнiзаявки,якiневiДповiДаЮтьВстаноВленiйформi(згiлноздодатком1)
або неправильно оформленi, не приймаються' 

--_-:_
10.9. у р*i;;;;;о"iдrо.ri наданих докуплентiв вищезазначеним вимогам команда

не допускаеться до участi у II та III етапах Лiги, 
алплDv чярчяп,'но

10.10.,ЩодатковазаяВкаГраВцязДiйснюетЬсяВпроДоВжнаВЧЕIльногорокУзгlДноз
офiчiйним листом загаJIьноосвiтнього навчального закладу, завiреним печаткою

загальноосвiтнього навчаJIьно.о au*nuoy, за пiдписом уповноваженого працiвника та

наДсилаетЬсянаелектроннУаДресУ,ЩепартамеятУлУспраВахсiм.i,молоДiТаспортУ
XapKiBcbKoi *i"u*оi рад; ti_-lirl--"iг,..zor 

jРЪitупЬt.КЪаrkОv.uа) З НеОбХiДНОЮ

iнформаuiею про гравця. _: __ лJ_л_,._
10.11. вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення поданот змвки та документlв,

якiДонеiдодают".",".""керiвникзагальноосВiтньогонаВчаJIЬногозакJIаДУ.
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органiзатор змагань вiдповiдальностi не несе,



Додаток 1

до Полоэкення

зАявкА
Еа участь у шкiльнiй баскетбольнiй лiзi (хшБл) серед учнiв загальноосвiтнiхнавчальних закладiв м. Харкова у 2018_2019 навчальному роцi

Зазначенi у списку особи пройшли належне тренуванн" i до
прiзвище, iм'я, по батьковi

змагань пiдготовленi
тренера (вчителя).

.Щопускаеться до участi в змаганнях осiб.
(к i л ь к i с mь пр о пu с о tut)

Лiкар

Щиректор загальноосвiтнього
навчального закладу

Представник команди

QIidпuс) (пID
м.п.

(Пidпuс) (пIБ)
м.п.

(Пidпuс) (пIБ)

Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю)

Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвища



.Щодаток 2
до Положення

звIт
про участь загальноосвiтнiх навчальних закладiв у Харкiвських шкiльних лiгах

у 2018-2019 навчальному роцi

Район:
Кiлькiсть загальноосвiтнiх навччlльних закладiв у районi:

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацiТ району
XapKiBcbKoi MicbKoi ради

(Пidпuс) (ПID
м.п.

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загальноосвiтнiй навччlльний 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
.Щiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2-го етапу <<районного
етапу>:
сереd юнакiв:
- молодших KJIaciB
- старших класiв
Ceped diвчаm:
- молодших KJIaciB
- старших класiв


