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Лiга проВодитьсЯ щорокУ вiдповiднО до стратегiI розвитку <XapKiBcbKi спортивнi

шкiльнi лiги> (далi - Стратегiя), затвердженоi наказой Д..ruрrЕll\4енту у справах ciM'i, молодi та

спорту та,Щепартаменrу oc"iT" iup*i""uKoi MicbKoT рали вiд з0.12.2016 N9 9зlз29 (зi змiнами),

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

.ВихоВанняПочУттялюбовiлоспортУТаспорТиВнихзМаГанЬ;
- формування у Ъiп"rпоaтi учнiв загальноосвiтнiх навчЕtльних закладiв початкового

уявлення про те' що саме у спорт1 найбiльш яскраво проявляюТься TaKi важливi цiнностi

суспiльства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення бути першим,

учням спробувати себе в рiзних видах спорту i знайти той,конкуренцlя тощо;
- надання можливостi

який подобаеться найбiльше;
- виявлення федерачiями

у подальшому допомогти Тй реалiзувати
1.2. Головними цiлями Лiги е:

- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаються фiзичною

культурою та спортом;
- полiпшення фiзичного стану yrHiB i вихованцiв у системi освiти MicTa Харкова;

- пiдвИщеннЯ рiвнЯ фiзичногО та моральногО розвитку дiтей, пiдлiткiв

i молодi;
- зниження показникiв асоцiа-tlьноi поведiнки серед дiтей

- збiльшення кlлькост1, рiзноманiтностi

iз видiв спорту та-пановитоi молодi, щоб

себе й, можливо, пiти у великий спорт.

i пiдлiткiв;
фiзкультурно-оздоровчих

та спортиВно-масовИх послуг; 
rоrtlесiйноТ комп€ эгiв фiзкультурно-пiДвиЩеннярiвняпрофесiйноiкоМПеТенТностlпеДаГ(

спортивного профiлю;
.riцrr.r"" матерiально-технiчноi бази фiзичноi культури та спорту;

- успiшний "".iyn збiрних команд Харкова на всеукраiнських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги
лiга проводиться щороку протягом навчzlльного року та включае три етапи:

I етап (з жовтня по грудень)- шкiльний етап;

II етап (з сiчня по березень)- районний етап;

III етап (з квiтня по травень) - мiський етап,

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги

3.1. Зага_lrьне керiвництво про",л,",ям. Лiги Ъдiйснюе Оg:т:l_"r_:r:..::у]::: ,

органiзачii та проведення спортивних TypHipiB серед учнiв загальноосвlтнlх навчальних

закладiВ MicTa ХЙо"u KXapKiBbbKi спортЙВнi шкiльнi лiги> (да:li - Органiзачiйний KoMiTeT),

затверджений наказом .щепартаменту у йрu"u' ciM'i, молодi та спорту та,щепартаменту освiти

XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд 30.12,2016 N9 93/329,

3.2. Безпосередне проведення Лiги здiйснюсться головною суллiвською колегiею, що

затверджуеться 6.д.рuцi.о волейболу. Суллiвство змагань здiйснюсться суддями,

рекомендованими О.д"рuцi.о волейболу Головний суддя та головний секретар

призначаеться Федерацiею волейболу, лiкар одночасно виступае заступником головного суллi,

3.3. Проведення Лiги здiйснюють:
на I етапi(шкiльниЙ етап) - загальнОосвiтнi навчальнi заклади (де формуються збiрнi

команди шкiл);
на II етапi (районний етап)

MicbKoi ради спiльно з Федерачiею
змагань, який отримуе право участi

- управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoi

волейЪолу (на якому визначаеться переможець районних

у 3-му етапi Лiги);



на III етапi (мiсЬкий етап) -.Щепартаменти спiльно з Федерацiею волейболу, (на якому

визначаеться чемпiон Лiги).

IV. Учасники Лiги
4.1.у Лiзi беругь участь yчHi 10-11 класiв, загальноосвiтнi навчальнi закJIади яких, у

встановленому СтратЬ.i.Й та цим Положенням порядку надали з€UIвки на участь. ,Що змагань

також допускают"Ь" y"Hi 8-9 класiв, якi мають вiдповiдну спортивну пiдготовку,

4.2.наII етапi Лiги проводяться районнi змагання, у яких беруть участь збiрнi команди

навчаJIьних закладiв. склад команди: i2 y"u.rr*iB (12 дiвЧаТ, 12 ХЛОПЦiВ), ВЧИТеЛЬ фiЗИЧНОi

культури та керiвник загальноосвiтнього навчального закJIаду.

4.3. у III етапi лiги беруть участь збiрнi команди загаJIьноосвiтнiх наВЧаJIЬНИХ ЗаКЛаДiВ-

переможчiв II етапу (9 команд-тiльки yrHi однiеi школи).

пiд час змагань 11 1 етапу у кожного гравця мае бути документ, який пiдтверджуе , що

даний yleнb е учасником Лiги (Посвiдчення учасника ШВЛ м.Харкова).

V Характер т1 специфiка змагань

змагання носять командний характер. Змагання та ви3начення мiсць серед команд-

учасниць проводяться згiдно з Офiцiйними Правилами ФIВБ,

Bci i.p, .rроuодяться з з-х партiй, за результатаIчlи яких командЕlI\4 нарахову€ться:

- за перемогу з результатом 2:0 - 3 очки;

- за перемогу з результатом 2: | - 2 очки;

- за порtu}ку з результатом 0 :2 - 0 очок;

- за пор.вку з результатом | :2 - 1 очко,

За неявку на йу командi зарахову€ться поразка з рахунком 0 : 2 (0 :25,0 : 25 ) та

команда отримуС MiHyc 1 очко. За лругУ неявкУ на грУкоманда знiмаеться зi змагань, Очки, якi

були набранi в iграх з цiею командою, в загаJIьний залiк не враховуються

VI. Програма проведення Лiги
6.1. Районний етап:

Кiлькiсть команд районного етапу не може перебiльшуваг1 кiлькостi ЗНЗ району,

змагання 11 етапу можуть проводитись за змiшаною системою. Суллiвська колегiя зitлишас за

собою право змiнити систему проведення змагань залежно вiд кiлькостi заявлених команд,

Розiгруються перше, друге i трете мiсця, Команда,

матчi II етапу Лiги(районний етап), отримуе можливiсть

етап).
6.2. Мiський етап:

На III етапi 9 команд.

яка одержаJIа перемогу у фiнальному
взяти rIасть у III етапi Лiги (мiський

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення

Пiдготовка спортивних споруд здiйсню€ться,"_11""__,у:_,i:_Ч"_уження про порядок

пiдготовки спортивних споруд та 1нших спецiа-пьно вiдведених мiсць для проведення масових

спортивних та культурно-видовиrцних заходiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 18 грудня 1998 року М 2025,

VIII. Умови визначення першостi та нагородження перемояtцiв i призерiв Лiги,

8.1.Згiдно торiшнiм результатаN,{ проводиться жеребкування, .Команди дiляться на 3

пiдгрупи. В пiдгрупах iгри за коловою .""r"rоо. Кома_нди, що посiли 1 мiсця в пiдгрупах,

складуть групу Д, що розiграе по колу 1-3 мiсця. Команди, що посiли 2 мiсця в пiдгрупах,

складуть групу Б та розiграють ,rо *ony 4-6 мiсця, Команди, що посiли 3 мiсця в пiдгрупах,

складуть.руrrу С та розiграють по колу 7-9 мiсця,



8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:
нагородження переможцiв i призфiв Лiги проводиться [епартаментом освiтиXaPKiBcbKoi MicbKoi РаДИ, .ЩеПартаментом у справах ciMii, молодi ,uinopry, управлiнням з

ffiХН."Рj]ХЪН:r,l*ЬТУРИ 
Та СПОРТУ XapKiBbbKoi MicbKoi рЙ", о.лерuчiiю волеиболу

команда, яка перемогла на II етапi Лiги, отримуе звання кчемпiон районних змагань<шкiльна волейбольна лiга>, нагороджусться *уб*ом. Гравцi та офiцiйнi особи командинагороджуються дипломами, медttлями за перше йсце.
Команди, якi зайняли 2-е та 3-е мiсця на IIiтапi Лiги, нагороджуються дипломами.гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються дипломами та медалями вiдповiдно за другета трет€ мiсця.

Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отриму€ звання кЧемпiонлiги>, нагороджу€ться кубком. Гравцi та офiцiйнi особи команди нагороджуються медtшямиза перше мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд MiciKoi ради та спонсорiвзмагань
Команди, якi зайняли 2-е та 3-с мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються дипломами.Гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються медЕrлями вiдповiднЬ за друге та трете мiсце,памоятними призами та цiнними подарунками вiд мiськоi ради та спонсорiв змагань.Суддi, якi проводили другий тур змагань, нагороджуються диплома}4и Федерацii.

Ix, Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги9,1, Фiнансове забезпечення Лiги передоu"u.."Ъ" за рахунок коштiв мiського бюджетута залучення позабюджетних джерел, не забЪронених законодавством УкраiЪи.9.2. Витрати на проведення Лiги, u.*Ъ,
- оплата харчування суддiв та iнших уlасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- придбання кубкiв, меда;lей та дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйснюеться зарахуноК Управлiн_Ня з питаНь фiзичнОi культурИ та спортУ ДепартаrЁнту у справах ciM'i,молодi та спорту XapKiBcbKoT мiсЪкоi Ради.
9.3. Витрати на iнформацiйно-рекламнi послуги за рахунок [епартаментуу справах ciM'i' молодi та спортУ XapKiBcbKoi MicbKoi Ради.

1 0. 1 . строк";Гf## НЁi:; iЖ"x:;ffiI'"il""ffi""I#'il*nuoo, заявок научасть у Лiзi визначенi Стратегiею.
10,2, Зага-гlьноосвiтнiй навча;lьний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надае наелектронну адресу .Щепартаменту у справах ciM.i, молодi.ru .nopry Xup*l".i*oT *ic"*Jiiuo"(e-mail: office2012@cityцet.kharkov.ua) до r лrоr.,r" ,"oO*iory i"фоЪruцiо,rро команду.10,3, Iнформацiю про команду загальноос"й"о.о навчаIIьного закладу.Щепартамент усправаХ ciM'i, молодi та спортУ XapKiBcbKoi MicbKoi ради висвiтлюе на сайтi KXapKiBcbKiспортивнi шкiльнi лiги> (http ://scl.khaikiv.ua).
10.4. Команда загчшьноосвiтнього навчального закладу вважаеться зареестрованою дляylacTi уII етапi Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi kxapkiBcbki спортивнi шкiльнiлiги> (http ://scl.kharkiv. ua).

Чемпiон II етапу Лiги
переможцiв районiв MicTa).

10.5. Пiд час проведення II
суддiвськоi колегiТ TaKi документи:

- зчUIвку за встановленою
примiрниках;

- учнiвський квиток.

здобувае право брати участь у III етапi Лiги (серед команд-

етапу Лiги представник команди подае до головнот

формою згiдно з додатком 1 до цього Положення у двох



10.6. Команди учасницi III етапу Лiги визначаються за результатами II етапу Лiги.
10.7. Пiд час проведення III етапУ Лiги прелставник команди подас до головноi

суддiвськоi колегii TaKi документи :

- зЕцвку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення у двох
примiрниках;

- учнiвський квиток.
10.8. Поiменнi заявкио якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiдно з додатком l) або

неправильно оформленi, не приймаються.
l0.9. У разi невiдповiдностi наданих документiв вищезшначеним вимогаNI команда не

допускаеться до участi у II та III етапах Лiги.
10.10. Додаткова заrIвка гравця здiйснюсться впродовж навчi}льного року згiдно з

офiцiйним листом загаJIьноосвiтнього навчЕIльного закладу, завiреним печаткою

зur-""ооaвiтнього навчаJIьного закладу, за пiдписом уповноваженого праuiвника та

надсиласться на електронну адресу .щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту

XapKiBcbKoi MicbKoi ради (e-mail: оffiсе2012@сitупеt.khаrkоч.uа)з необхiлною iнформаuiею про

гравця.
10.11. ВiдповiдаЛьнiстЬ за правилЬнiсть офоРмленнЯ поданоТ зiUIвки та документiв, якi

до Hei додаються, несе керiвник загальноосвiтнього навччlльного закJIаду.

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

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

електронну адресУ (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загальноосвiтнiх

навчzlльних закладiв у Хсшл, згiдно з додатком 2 до цього Положення.
11.2. .Щетальну iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.

l1.3. Щоло iнформацiТ, яку розмiщено на iнших iнформацiйних ресурсах, Органiзатор

змагань вiдповiдальностi не несе.



.Щодаток 1

до Положення

зАявкА
на участь у шкiльнiiи @э_спорmй лiзi серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

м. Харкова у _ навчальному рочi

Загальноосвiтнiй навчальний заклад
Район
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Контактна особа (ПIБ, телефон)

Дата

з/п
Прiзвище, iмОя та по
батьковi (повнiстю)

PiK
народження

Клас .Щомашня
адреса

.Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвища

i
2.
J.

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

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

Лiкар (Пidпuс) (ПIБ)
м.п.

,Щиректор загальноосвlтнього
навчального закладу (Пidпuс) (ПID

м.п.

Представник команди I
l

(Пidпuс) (ПID

l
l



Додаток 2
до Положення

звIт
про участь загальноосвiтнiх навчальних закладiв у Харкiвських шкiльних лiгах у

навчальному роцi

Район:
Кiлькiсть загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв у районi :

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацii району
Харкiвськоi MicbKoi ради

(Пidпuс) (ПID
м.п.

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загальноосвiтнiй навчаJIьний заклад
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Кiлькiсть навчаJ,Iьних закладiв, що
вiзьмуть участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть yrHiB, якi взяли r{асть у
2-му етапi

,.Щiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2-го етапу <<районного
етапу)):
Сереd юнакiв:
- молодших класiв
- старших класiв
Ceped diвчаm:
- молодших класiв
- старших класiв


