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Ліга проводиться щороку відповідно до стратегії розвитку «Харківські спортивні 

шкільні ліги» (далі – Стратегія), затвердженої наказом Департаменту у справах сім`ї, молоді 

та спорту та Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.12.2016 № 93/329 (зі 

змінами), з метою популяризації виду спорту, залучення максимальної кількості учнів до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом, поліпшення фізичного стану учнів.  

  

I. Цілі і завдання Ліги  

1.1. Головними завданнями Ліги є: 

 виховання почуття любові до спорту та спортивних змагань; 

 формування у більшості учнів початкового уявлення про те, що саме у спорті 

найбільш яскраво проявляються такі важливі цінності суспільства, як рівність шансів 

на успіх, досягнення успіху, прагнення бути першим, конкуренція тощо; 

 надання можливості учням спробувати себе в різних видах спорту і знайти той, який 

подобається найбільше; 

 виявлення федераціями із видів спорту талановитої молоді, щоб  

у подальшому допомогти їй реалізувати себе й, можливо, піти у великий спорт. 

1.2. Головними цілями Ліги є:  

 Розвиток та популяризація бадмінтону серед школярів м. Харкова. 

 Формування здорового способу життя та залучення учнівської молоді до регулярних 

занять фізичною культурою і спортом. 

 Визначення перспективних і обдарованих школярів для заняття в ХОВУФКС. 

 Надання вчителям фізичної культури організаційної та методичної допомоги. 

 Визначення кращих команд, гравців серед закладів загальної середньої освіти. 

 Розвиток спорту і культури вболівання у закладах загальної середньої освіти. 

 

 

ІІ. Строки і місце проведення Ліги 

2.1. Ліга проводиться щороку протягом  5 місяців та включає три етапи: 

І етап (з 01.10.21р. по 31.10.21р.) – формування збірних команд закладами загальної 

середньої освіти; 

ІІ етап (з 01.11.21р. по 20.12.21р. - районний етап;  

ІІІ етап (з 17.01.22р. по 28.02.22р.) - міський етап. 

2.1. Графік проведення IІ та ІIІ етапів Ліги: 

 

ІІI. Організація та керівництво проведенням Ліги  

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Змагань здійснює Департамент 

у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Управління з питань фізичної 

культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 

та Департамент освіти Харківської міської ради.  

Для ефективного впровадження управлінських рішень щодо проведення змагань 

наказом Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту та Департаменту освіти Харківської 

міської ради створюється організаційний комітет з питань організації та проведення турнірів 

серед учнів закладів загальної середньої освіти міста Харкова «Харківські спортивні шкільні 

ліги» (далі – Організаційний комітет). 

3.2. Організаційну підтримку у проведенні Змагань надають федерації з видів спорту. 

Організація та контроль за проведенням першого та другого етапів Змагань покладається на 

Управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради. 

3.3. Безпосереднє проведення змагань здійснюється головною суддівською колегією 

(далі – ГСК), що затверджується Федерацією бадмінтону Харківської області (далі – 

Федерація). Суддівство змагань здійснюється суддями, рекомендованими Федерацією. 

Суддівство здійснюється відповідно до офіційних Правил гри. Головний суддя 

призначається Федерацією, лікар одночасно виступає заступником головного судді. 

3.4. Проведення Ліги здійснюють: 



на І етапі (шкільний етап) –  заклади загальної середньої освіти (де формуються збірні 

команд шкіл); 

на ІІ етапі (районний етап) – управління освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради спільно з Федерацією, Управління з питань фізичної культури та спорту 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради (на якому 

визначається переможець районних змагань, який отримує право участі у 3-му етапі Ліги); 

на ІІІ етапі (міський етап) – Департамент освіти, Департамент у справах сім’ї, молоді 

та спорту, Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї,  

молоді та спорту Харківської міської ради, Федерація (на якому визначається чемпіон Ліги). 
 

ІV. Учасники та умови проведення Ліги 

4.1. У змаганнях беруть участь учні 1–11-х класів загальноосвітніх шкіл.  

Склад команди: 4 – 6 осіб (мінімум – один хлопець і одна дівчина 1-6 класів та один 

хлопець і одна дівчина 7-11 класів). 
 

V. Характер Ліги   

Змагання носять командний характер. 
 

VI. Програма проведення Ліги  

6.1. Змагання з бадмінтону серед учнів закладів загальної середньої освіти м.Харкова 

проводяться у два етапи: 

1 етап – шкільні змагання – листопад 2021 – січень 2022 рр; 

2 етап – районні змагання – 20 лютого – 7 квітня 2022 року; 

3 етап – міські змагання – 14 квітня 2022 року. 

На другому етапі проводяться районні змагання, у яких беруть участь збірні команди 

закладів загальної середньої освіти.  

У третьому (міському) етапі беруть участь збірні команди закладів-переможців 

районних змагань (9 команд).  

6.2. Матч складається з п’яти ігор у наступних категоріях: чоловіча одиночна 

(молодша і старша вікова категорії), жіноча одиночна (молодша і старша вікова категорії) та 

змішана парна категорія (вікова категорія за вибором команди).  

6.3. Порядок ігор у зустрічі між командами: 

1. Одиночна категорія серед жінок (молодша вікова категорія). 

2. Одиночна категорія серед чоловіків (молодша вікова категорія). 

3. Одиночна категорія серед жінок (старша вікова категорія). 

4. Одиночна категорія серед чоловіків (старша вікова категорія). 

5. Змішана парна категорія. 

6.4. Змагання проводяться за спрощеною системою: гра складається з одного гейму, 

який грається до 21 очка. 

2-й етап проводиться за олімпійською системою з вибуванням після двох матчевих 

поразок. Матч між командами продовжується до трьох перемог. Розігруються перше, друге і 

третє місця. Команди, що стали фіналістами районного етапу, отримують можливість взяти 

участь у міському етапі змагань. 

3-й етап проводиться за олімпійською системою з вибуванням після двох матчевих 

поразок. Матч між командами продовжується до трьох перемог. Розігруються перше, друге і 

третє місця.  

Суддівська колегія залишає за собою право змінити систему проведення змагань у 

залежності від кількості заявлених команд.  
 

VII. Безпека та підготовка місць проведення  

Підготовка спортивних споруд здійснюється відповідно до Положення про порядок 

підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 

масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025. 



Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України 9 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". 
 

VIII. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів Ліги 

8.1. Нагородження переможців і призерів Ліги проводиться Управлінням з питань 

фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 

міської ради, Департаментом освіти Харківської міської ради, Департаментом у справах сім'ї, 

молоді та спорту Харківської міської ради, ФБХО. 

8.2. Команда, що перемогла на ІІ етапі Ліги, отримує звання «Переможець районного 

етапу Харківської спортивної шкільної ліги з бадмінтону» та нагороджується кубком та 

дипломом, гравці команди – дипломами, медалями та пам'ятними призами та цінними 

подарунками від спонсорів змагань. 

Команди, що зайняли 2-е та 3-є місця на ІІ етапі Ліги, нагороджується дипломами,  

гравці команди – дипломами, медалями та цінними подарунками від спонсорів змагань. 

Переможець ІІ етапу Ліги здобуває право брати участь у ІІІ етапі Ліги (серед команд-

переможців районів міста). 

8.3. Команда, що перемогла на ІІІ-му етапі міських змагань, отримує звання «Чемпіон 

Харківської спортивної шкільної ліги з бадмінтону», нагороджується перехідним кубком 

Харківської міської ради,  дипломом та кубком Управлінням з питань фізичної культури та 

спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, гравці 

команди – дипломами, медалями та пам'ятними призами та цінними подарунками від 

спонсорів змагань. 

Команди, що зайняли 2-е та 3-є місця на ІІІ етапі Ліги, нагороджується кубками, 

дипломами, гравці команди – дипломами, медалями та цінними подарунками від спонсорів 

змагань. 

8.4. Судді, які проводили другий тур змагань, нагороджуються дипломами Федерації.  

 

ІX. Умови фінансування та матеріального забезпечення Ліги 

9.1. Фінансове забезпечення Ліги передбачається за рахунок коштів міського бюджету 

та залучення позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України. 

9.2. Витрати на проведення Ліги, а саме: 

- оплата харчування суддів та інших учасників заходів; 

- організацію та проведення урочистих церемоній; 

- придбання кубків, медалей та дипломів, цінних призів та подарунків; 

- оплату послуг спортивних споруд,  

здійснюється за рахунок Управління з питань фізичної культури та спорту 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. 

9.3. Витрати на інформаційно-рекламні послуги – за рахунок Департаменту  

у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. 

 

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у Лізі 

10.1. Строки та порядок подання закладом загальної середньої освіти заявок на участь 

у Лізі визначені Стратегією. 

10.2. Заклад загальної середньої освіти після проведення І етапу Ліги надає на 

електронну адресу Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 

(e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) до 1 листопада необхідну інформацію про команду.  

 10.3. Інформацію про команду закладу загальної середньої освіти Департамент у 

справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради висвітлює на сайті «Харківські 

спортивні шкільні ліги» (http://scl.kharkiv.ua). 

10.4. Команда закладу загальної середньої освіти вважається зареєстрованою для 

участі у ІІ етапі Ліги після внесення даних про команду на сайті «Харківські спортивні 

шкільні ліги» (http://scl.kharkiv.ua).  



10.5. Під час проведення ІІ етапу Ліги представник команди подає до головної 

суддівської колегії такі документи: 

- заявку за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення у 

двох примірниках;  

- учнівський квиток. 

10.6. Команди учасниці ІІІ етапу Ліги визначаються за результатами ІІ етапу Ліги. 

10.7. Під час проведення ІІІ етапу Ліги представник команди подає до головної 

суддівської колегії такі документи: 

- заявку за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення у 

двох примірниках;  

- учнівський квиток.  

10.8. Поіменні заявки, які не відповідають встановленій формі (згідно з додатком 1) 

або неправильно оформлені, не приймаються. 

10.9. У разі невідповідності наданих документів вищезазначеним вимогам команда не 

допускається до участі у ІІ та ІІІ етапах Ліги. 

10.10. Додаткова заявка гравця здійснюється впродовж навчального року згідно з 

офіційним листом закладу загальної середньої освіти, завіреним печаткою  закладу загальної 

середньої освіти, за підписом уповноваженого працівника та надсилається на електронну 

адресу Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради (e-mail: 

office2012@citynet.kharkov.ua) з необхідною інформацією про гравця. 

10.11. Відповідальність за правильність оформлення поданої заявки та документів, які 

до неї додаються, несе керівник  закладу загальної середньої освіти. 

 

XІ. Інші умови, які забезпечують якісне проведення змагань Ліги 

11.1. Щороку до 15 листопада управління освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради надають до Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту міської ради на 

електронну адресу (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) звіт про участь закладів загальної 

середньої освіти у ХСШЛ, згідно з додатком 2 до цього Положення. 

11.2. Детальну інформацію про змагання розміщено на сайті http://scl.kharkiv.ua. 

11.3. Щодо інформації, яку розміщено на інших інформаційних ресурсах, Організатор 

змагань відповідальності не несе. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення Змагань 

 

 Під час перебування на території місця проведення змагань учасники зобов’язані, 

використовувати респіратори або захисні маски, крім спортсменів та представника команди, 

які знаходяться ігровій зоні спортивного майданчику. 

  Запасні гравці команд-учасниць Змагань повинні використовувати респіратори або 

захисні маски під час знаходження на лаві запасних та зберігати дистанцію не менш ніж     

1,5 м один від одного. 

  Забороняється присутність вболівальників в ігрової зоні місця проведення змагань. 

  Контроль за виконанням протиепідемічних заходів під час проведення Змагань 

покладається на представників-команд учасниць та головного суддю змагань. 

mailto:office2012@citynet.kharkov.ua


 

Додаток 1 

до Положення  

 

З А Я В К А 

на участь у шкільній (вид спорту) лізі серед учнів закладів загальної середньої освіти м. 

Харкова у ________ навчальному році 

 

Заклад загальної середньої освіти  

Район  

Адреса  

Телефон  

Електронна пошта  

Контактна особа (ПІБ, телефон)  

Дата  

 

з/п Прізвище, ім’я та по 

батькові (повністю) 

Рік 

народження 

Клас Домашня 

адреса 

Допуск, дата, 

підпис та печатка 

лікаря навпроти 

кожного прізвища 

1.      

2.      

3.      

 

 

Зазначені у списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені 

________________________________ прізвище, ім’я, по батькові тренера (вчителя). 

 

Допускається до участі в змаганнях______________________________ осіб. 

(кількість прописом) 

 

 

Лікар       ________________/____________________ 

      (Підпис)  (ПІБ) 

м.п. 

 

Директор  закладу     _______________/_____________________ 

загальної середньої освіти      (Підпис)  (ПІБ) 

м.п.    

 

Представник команди     ______________/______________________ 

(Підпис)   (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Положення  

 

ЗВІТ 

про участь закладів загальної середньої освіти у Харківських шкільних лігах у 

_________ навчальному році 

 

Район: _________________  

Кількість закладів у районі: ______ 

 

 

ХСШЛ з виду спорту, в якій бере участь 

загальноосвітній навчальний заклад 
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Кількість навчальних закладів, що 

візьмуть участь у 2-му етапі ХСШЛ 

(районний етап) 
       

Кількість учнів, які взяли участь у  

2-му етапі 
       

Дівчат        

Хлопців        

Переможці 2-го етапу «районного 

етапу»: 
       

Серед юнаків:        

- молодших класів         

- старших класів        

Серед дівчат:        

- молодших класів         

- старших класів        

 

 

 

 

Начальник Управління освіти 

адміністрації _____________ району 

Харківської міської ради    ________________/ _______________ 

(Підпис)    (ПІБ) 

м.п. 

 

 


