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Лiга проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку <XapKiBcbKi спортивнiшкiльнi лiги> (далi - Стратегiя;, затвердЖ.rБi-r'ч**ом-ДепарЙенту 
у справах ciM.i,

Ь%И'(;"r,iНj,]Il]' ЩеПаРТаМе"У o"i" xup*iu."*oi MicbKoi рuд, "iд з0.12.20lб J\b

1 _t г_ I. Щiлi i завдання Лiгиr.I. r оловними завданнями Лiги е:- Виховання почуття любовi до спорту та спортивних змагань;- фоРмуваIrнЯ у бiльшостi учнiв .u.-""oo.BiTHix навчаIIьних закладiвпочаткового уявлення про те, що. 'Т, у спортi найбiльш яскраво проявляються TaKi
;;НЪilЖЖ:#'J#;:fi PiBHi СТЬ ;";;; ;; успiх, оо"".".""я успiху, .,pu.r"rr"

.ой, "*"й,"^Jffi:; H#"*r_i УЧНЯМ СПРОбУВати себе в рiзних видах спорту i знайти
- виявлення федерацiями iз видiв спорту талановитоi молодi, щоб у'"^-"ffiY#::ННi,flflffi|]"":Т" себе й, io-*""o, .,ir" у ".п"*"t .nop..
- збiльIцення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаютьсяфiзичною культурою та спортом;

харкова; 
полiпшення фiзичного стану учнiв i вихованцiв у системi освiти MicTa

nnonooi; 
ПiДВИЩеННЯ РiВНЯ фiЗИЧНОГО та морального розвитку дiтей, пiдлiткiв i

- зЕиження показникiв асоцiальноi поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;- збiльшення кiлькостi, рirпоru"irй.rl фiзкультурно-оздоровчих таспортивно-масових послуг;

.noor"i"o- 
"Ъfri"Ъ:'НЯ 

РiВНЯ ПРОфеСiйНОi компетентностi педагогiв фiзкультурно_
- змiцнення матерiально-технiчноi бази фiзичноi культури та спорту;

.ru.u"i"*. Успiшний виступ збiрних команд Харкова на всеукраiнських спортивних

лiгапровожт"л*,i1..!НЩ"'#:::Х#ff 
ffiТ##етриетапи:I еТаП(З 0l. 10. 18 р. по 20. l0. 18р.) - ф"р;i";;я збiрних команд загапьноосвiтнiминавчЕUIьними закладами;

II етап (з 21.10.18 р. по 21.12.18р.-районний етап;III етап (з 15.01.19 р. по 28.02.rOp.; -,i."*t .*.r.

з. l . загальj'l9У:::]:11'' 
Та Керiвництво проведенням лiги

органiзацii,;;ръх"";]|#ЪъъJJfi *d[нЫi'*::Т.31тJj:lilх;ri":iж;;закладiв MicTa Харкова kxapkiBcbki спортивнi шкiлiнi лiги> (да-гli - Органiзацi йниtrtKoMiTeT), затверджениr наказом ,Щепартаменту у справах ciM.i, молодi та спорту та[епарта"пленту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi рuд, йд Ъ о l).zo t в Nр 9З /329 .3,2, Безпосередне проведення Лiгrздiйa"оar"a" головною суддiвською колегiсю,що затвеРджуетьсЯ Федерацiею гандбоЛу. СуддiвСr"о ,*u.uHb здiйснЮсться суддями,рекомендованими Федерацiею гандболу. Суддlu.r"о здiйснюеться вiдповiдно доофiцiйних кПравил з гандболу>. Головний .удд, призначаеться Федерацiею гандболу,лlкаР одночаснО виступае заступником головного суддi.
3.3. Проведення Лiги здiйснюють:

збiрнi *Xl#Hii[}*in"""t 
етап) - загЕulьноосвiтнi навча.tlьнi заклади (ле формуються

на II етапi (районний етап) - управлiння освiти алмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoiMicbkoi ради спiльно з Федерацiй гандболу (на ,*оrу визначаеться переможецьрайонниХ змагань, який отриrу.,rpu"o участi у 3-му етапi Лiги);



на III етапi (мiсЬкий етап) - .Щепартаменти спiльно з Федерацiсю гандболу (наякому визначаеться чемпiон Лiги).

4.1. У Лiзi беруть участь JХ;,"i#lХЖJiЪ, р.н., загальноосвiтнi навчальнiзаклади яких, у встановленому Стратегiею та цим Положенням порядку надали зчUIвки научасть.
4,2,На II етапi Лiги проВодятьсЯ районнi змагання, у яких беруть участь збiрнiКОМаНДИ НаВЧ€ШЬНИХ ЗаКЛаДiВ, СКЛаД КОМаНДИ: 14 дiвчат, 14 хлопцiв;, 

""rr"rr" фiзичноiкультури та керiвник загаIIьно о свiтнього навчrчIьн ого з акладу.
4.з.У III етапi_Лiги беруть участь збiрнi команди загальноосвiтнiх навчальнихзакладiв-переможцiв II етапу (9 команд)

Змагання носять командний X;}-I#'.P 
ЛiГИ

б.1. районний етап: 
VL Програма проВеДення Лiги

Систему розiграшу
команд в районi.

визнача€ Головна суддiвська колегiя в

Команда, яка одержала перемогу у фiнальному матчi II
отримус можливiсть взяти участь у III етапi Лiги (мiський етап).

6.2. Мiський етап:
На III етапi змагання проводяться в групах за коловою системою (склад групвизначаеться за жеребкуванням). Всього 9 команд.
суддiвська колегiя зtlлишае за собою право змiнити систему проведення змаганьзалежно вiд кiлькостi заявлених команд.

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення
пiдготовка спортивних споруд здiйснюсться вiдповiдно до Положення проПОРЯДОК ПiДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ Споруд та iнших спецiа_пьно вiдведених мiсць дляпроведення масових спортивних та культурно-видовищних заходiв, затвердженогопостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18Ърудня 1998 року М zois'.

VIIL Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв Лiги
8. 1. Визначення першостi:
У змаганнях командам нараховуються за перемогу - 2 очка, за нiчию - l очко, запора3ку - 0 очок. У п.*i неприбуття команди на одну гру iй зарахову€ться поразка зрахункоМ 0:10. У разi неприбуття на другу гру - команда зrirа.ri." вiд участi узмаганнях, Пiдсумковi мiсця команд визначаються за найбiльшою сумою очок, якi вониотримали протягом yracTi в змаганнях. За умови однаковоi кiлькоЬтi очок у двох абобiльше команд мiсця розподiляються за;
- бiльшою кiлькiстю очок у iграх мiж ними;
- кращою рiзницю м'ячiв у iграх мiж ними;
- кращою рiзницею закинугих та пропущених м'ячiв у Bcix iграх;
- бiльшою кiлькiстю перемог у Bcix iграх;
- бiльшою кiлькiстю закинутих м'ячiв у Bcix iграх;
- жеребкування.
8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:
нагородження переможцiв i приiерiв Лiги проводиться Щепартаментом освiтиXapKiBcbKoi MicbKoi ради, !епартаментом у справах ciM'i, молодi та спорту, управлiнням зпитанЬ фiзичноi культурИ та спорту ХаркiвЪькоi MicbKoT ради, Федерацiсю гандболуXapKiBcbKoi областi.
Команда, яка перемогла на II етапi Лiги, отриму€ звання <Чемпiон районнихЗМагань кШкiльна гандбольна лiга>, нагороджуеться *уб*о*, Гравцi та офiuiйнi особикоманди нагороджуються диплом€lми, медалями за перше мiсце.

залежностi вiд кiлькостi

(районного) етапу Лiги,



Команди, якi зайнялИ 2-е та 3-е мiсця на II етапi Лiги, нагороджуються
дипломами. Гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються дипломами та медЕlлямивiдповiдно за друге та трете мiсця,

Чемпiон II етапу Лiги здобувае
переможцiв районiв MicTa).

право брати участь у III етапi Лiги (серед команд-

Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отримуе звання <Чемпiонлiги>, нагороджуеться кубком. Гравцi та офiцiйнi особи *оru"д, нагороджуються
медаJIями за перше мiсце, пам'ятними призulми та цiнними подарунками вiд MicbKbT рuд,та спонсорiв змагань

Команди, якi зайнялИ 2-е та 3-е мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються
ДИПЛОМtlМИ. ГРаВЦi Та ОфiцiЙнi особи команд нагороджуються медалями вiдповiдно за
друге та трете мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд Micbkoi ради таспонсорiв змагань.

Суддi, якi провоДили другиЙ тур змагань, нагороджуються дипломЕlми Федерацii

Ix. Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9.1. Фiнансове забезпечення Лiги передбачасться 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 спорту.Щепартаменту
у справах ciM'i' молодi та спортУ XapKiBcbKoi MlcbKoi Ради.

9,З, Витрати на iнформацiйно.-реклаллнi ,о.оу." - за рахунок Щепартаменту
у справах ciM'i' молодi та спортУ XapKiBcbKoi мiськоI ради.

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у Лiзi
10,1, Строки та порядок подання загаJIьноосвiтнiм ,uъ"-"r"м закладом заrIвок на

участь у Лiзi визначенi Стратегiею.
10.2. Загальноосвiтнiй навча_гtьний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надас наелектронну адресу 

Щ9пщ;аменту у справах сiм'i, ,оподi та спорту xapkiBcbkoi Micbkoi
ради (e-mail: offrce2012@citynet.kharkov.ua) до 1 жовтня необхiдну iнформацiю прокоманду.

10.3. IнфоРмацiЮ прО командУ загальноосвiтнього навчального закладу
,щепартамент у справах ciM'i, молодi та спорту xapkiBcbkoi Micbkoi ради висвiтлюе насайтi KXapKb.cbKi спортивнi шкiльнi лiги> бtф:7Ьсt.кhаrkiч.uа),

10.4. Команда загальноосвiтнього навчalльного закладу вважа€ться
зареестроВаноЮ для учасТi у II етапi ЛiгИ пiслЯ внесеннЯ даниХ про команлу на сайтiKXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (http://scl.kharkiv.ua).

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

- з€UIВку за встановленою формою згiдно з додатком l до цього Положення удвох примiрниках;
- учнiвський квиток.
10,6, Команди учасниui III етапу Лiги визначаються за результатами II етапу Лiги,
10.7. Пiд час проведення III етапу Лiги представник команди подае до головноi

суддiвськоi колегii TaKi документи:
- за,IВку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення удвох примiрниках;
- учнiвський квиток.
10.8. Поiменнi з€UIвки, якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiдно з

додатком 1) або неправильно оформленi, не приймаються.



10.9. У paзi невiдповiдностi_ наданих документiв вищезазначеним вимогамкоманда не допускасться ло участi у II та III етапах Лiги.
10,10, Додаткова заjIвка гравця здiйснюеться впродовж навчаJIьного року згiдно зофiцiйним листом загальноосвiтнього навч€Iльного закладу, завiреним печаткоюзагальноосвiтнього навчilльного закладу, за пiдписом уповноваженого працiвника танадсилаеться на електронну алресу...щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спортуXapKiBcbKoi MicbKoi ради 1e^-mait: 

' 
oй..ZOi)qirryn"r.kharkov.ua) з необхiдноюiнформацiею про гравця.

l0,1 1 , ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За Правильнiсть оформлення поданоi заявки тадокументiв, якi до неi додаються, несе керiвник au.*"пооaвiтнього навчаIIьного закладу.

XL IНШi УМОВИ, ЯКi Забезпечують якiсне проведення змагань лiги11.1. ЩорОкУ дО l5 листопада управлiння освiти адмiнiстрачit раИЪнЬXapKiBcbKoi MicbKoi ради надаюr" до Д.пlрrur."rу j .npu"u* сiй'i, молодi та спортуMicbKoi ради на електронну адресу t"-rn:r]::-ry 
"Zii@эrtynet.kharkov.ua) звiт про участьзагаJIьноосвiтнiх навчЕuIьних закладiв у ХСШЛ, з.iднй додатком 2 до цього Положення.l1,2, [етальну iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.11,3,Щодо iнформацii, як' розмiщено на iнших iнформацiйних ресурсах,Органiзатор змагань вiдповiдальностi r. 

".с..



Додаток 1

до Пололсення

зАявкА
на участь у шкiльнiй (оцtDt!лорmч| лiзi серед учнiв загальноосвiтнiх навчальнихзакладiв м. Харкова у 

- 

навчальному рочi

Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю) Щопуск, дата,

пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвища

Зазначенi у списку особи пройшли

Щопускасться до участi в змаганнях

належне тренуванн" i до змагань пiдготовленi
прiзвище, iм'я, по батьковi тренера (вчителя).

осiб.
(кiлькiсmь nponuror1

Лiкар

Щиректор загаJIьноосвiтнього
навчаJIьного закладу

Представник команди

(Пidпuс) (пIБ)
м.п.

(Пidпuс) @rD
м.п.

(Пidпuс) (пID

зlп PiK
народження

Клас пЩомашня
адреса

1.

2.

з.



Додаток 2
до Полоясення

звIтпро участь загальноосвiтнiх навчальних закIIадiв у Харкiвських шкiльних лiгах у_ навчальному роцi
Район: ъкlлькtсть загапьноосвiтнiх навчальних закладiв у районi:

кетбольна
Лiга 3хЗ

Лiга з
чiрлiденгу

Бадмiнтонна Регбiйна
лiга

кiлькiстi нБчйБй
закладiв, що вiзьмугь участь
у 2-му етапi ХСШЛ

Кiлькiсть учнiБlкi Бяли
2-му етапi

Перемопсцi 2-." "r"Б<<районного етапу>:

- молодших класiв

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацii

навчшIьний заклад

(Пidпuс)
м.п.

(пrD

районуXapKiBcbKoi п'rБЙЫlЙ


