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Лiга проводиться щороку
спортивнi шкi.ltьнi .шiгюл (дал,i

Щепартаменту у справах ciM'T,

вiдповiдно до стратегii
* Стратегiя}, затвердiкеноТ

м,олодi та спорту та ,"Ще

Харкiвськоi MicbKoi ради вiд З0.12.2016 N9 931329 (зi з

професiйноi

популяризацii виду спортr'*, зшIучеЕня
реryлярних заЕять фiзичною культурою та
учrr,iв.

I. Цiлi i завдання Шкiльноi легкоатлетично

1.1 . Головними завданнями ШкiльноТ легкоатлетичноi лiги е:
виховання псчуття любовi до спорту та спортивних
формуваrrня у бiльшостi учлtiв загальноосвiтнiх

початкового уявле[tня про те! що саме у спортi найбiльш
TaKi важливi цiнностi суспiлъства, як рiвнiс,гь шансiв на успiх,
прагнення бути першим, кOнкуренцiя тощо;

- надання мо}кJIивостi учнrlм спробувати себе в рiз
знайти той, який подобаеться найбiльше;

- в1.швлення федерацiями iз видiв спорту TaJIaHoB

у пOдшlьшому дOпомогти Тй реалiзувати себе й, можливо, пiти
1.2. Головними цiлями Лiги е:

- :збiльlllенt{я кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi
фiзичною культурою та спортом;

- полiпшення фiзичного стану учнiв i вихованцi,в у с
Харкова;

- пiдвищення рiвня фiзичного та моральног0
i молодi;

- зниження показникiв асоцiалъноТ поведiнки
- збiльшення кiлькостi, рiзноманi,гностi

та спортивно-масових послуг;
- пiдвище}{t{я рiвня

фiзкультурно-сfl орти вног0 профiл ю;
- змiцнення матерiально-технiчноi бази фiзичноi кул
- успiшний виступ збiрних кома}ц Хпркова

спортивних змаганнях.

II. Строкп i мiсце проведення ШкiльноТлегкоатл

2. 1. Лiга проводиться протяrом 2а2| D022 навчальнOго
етапи:

I еlап (з l rlo 17.09.?1) - формува}Iня збiр,них команд
навчальними закладам и ;

II етап (з 1 .10.21 гrо l5.10.21 та 1 ,04.22 до 15.04.22 року)
IIl етап (з t1.10.21 по 18.10.21 та|6.04.22 року) - мiськи

2.1 . Графiк проведення I та lI етапiв ШкiльноТ легкоатл
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III. Орrанiзацiя та KepiBHиllTBo проведенням Шкiльноi лег
лiгrt

3.1. Загальне керiвництво прOведенням Лiги зДiйснюе
KoMiTeT з органiзацiТ та проведення спортивних rypHipiB серед
загальноТ середньоТ освiти ( дмi - ЗЗСО) MicTa Харкова <<XapKi

шкiльнi лiги>> (далi *- Оргалliзацiйrrий KoMiTeT), затверджений спi

f{еларr,аменту у справах ciM"i, мо"шодi та спорту та
XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд З0.I2.2аlб N9 93/З29.

3.2. БезпосередI{с проведення Лiги здitiслtлостьоя

колегiеrо, що затверджусться ГО Федерацiею легкоТ

областi. Суддiвство змагаЕь здiйснюсться суддями,
Федерацiею легкоi атлетики Харкiвськоi областi. Сулдiвство
вiдповiдно до офiцiйних кправил з легкоi атлетики)). Го
приз}Iачаеться гО Федерацiеiо легкоi агJlетики Харкiвськоi
одночасно виступае заступником головного суддi.

3.3. ПроведенI{я Лiги злiйсн}ою:гь:
- на I етапi (шкiльний етап) - ЗЗСО (де формуютъся

шкiл);
- на lL етапi (районний етап) * управлiння освiти

Харкiвсъкоi MicbKoi ради спiльно з ГО Федерацiею легкоi
областi (на якому t}изнача€ться переможецъ районtIик змагань,

право ylacTi у 3-му етапi Лiги);
на III етапi (мiський етап) -.Щепартаменти опi;tьно з

легкоi атлетики Харкiвсъкот областi (на якому визЕачаеться чемrl

Iv. y.Ia сн пклl Ш кiльноi легкоатлетпч поii лi гrr

4.t. У Лiзi беруть rlасть у змаганнях: <<Стартк надiй>> -

легкоатлетичних чотириборств - учнi 6-9 класiв; (ýегкоатлет

учнi 8_11 класiв ззсо яких, у встановленому Стратегiею та ц
порядку надали заявки на участь-

4.2.Н,а II етапi Лiги проводяться районнi змаrан}ul, у
збiрнi команди навчrtльних закjlадiв згiдлtо з положенням.

4.3. У III етапi Лiги бер}ть участь збiрнi команди ЗЗСО
етапу (9 команд).

V. Характер Шкiльноi легкоатлетичЕоi лiги
(зма га н н я особисто-команднi}
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VI. Програма прOведення Шкiльноi легкоатлетичноi лiги

5.1. /{о змагань входять види легкоТатлетики:
- за прOграмо,ю <Старти надiйр (для 7 класiв).
бiг на 60 MeTpiB;
бiг на 800 MeTpiB (дiвчата);
бiг на l000 MeTpiB (хлопцi);
естафеry 8 х 50 MeTpiB (4 юнаки та 4 дiвчини, 1-й етап - ю
дiвчата iт.д.);
стрибки у довжину з розбiгу;
метання м'яча на дальяiсть.

5.2.3а програмою легкоатлетичного чотириборства (для б-9 класiв
бiг на б0 MeTpiB;
стр,ибки в довжи}Iу з розбiry ;

метання м'яча на далънiсть;
бiг на 500 MeTpiB (дiвчата);
бiг на 800 MeTpiB (х;rопцi);

5.3.Легкоатлетично естафета.
- 10 еr:апiв по 200м.
команда б юнакiв та 4 дiвчини - 8-11 класи.

V[[. Безпека та пiдготовка мiсць проведення

7.1.Y вiдповiдr-iостi до lllостанови Кабiнету MiHicTpiB YKpaTrr
1998 року Ns 2025 <<Про порядок пiдготовки спортивних
спецiа.ltьно вiдведених мiсць для проведення сfiортивних
видовищних заходiв>>

- пiдготовка спортивних споруд поклада€ться на ik власникi
- KoHTpoлb за пiдгоr:овкою спортивноТ сlrоруди та забез

при проведеннi змагань здiйснюе головний суддя змагань.

VIШ. Умови визначення першостi та нагородя(ення перем
ш кiльноi легкоатлетшчн от лiги

8.1 . Переможцi змагань визначаються в особистiй та ком
Команда-переь{ожець у кож}tому видi шрюграми змаIань

першiсть школи, району, а також у фiнальних змаганнях визна
очок (незалежно вiд cTaTi) кращих результатiв (згiдно з табли,

очкrк).
Команда-переможецъ у кожному видi програми змагань

визнача€ться за кращою сумою результа]"iв Bcix yT acHiIKiB (

Команда-переможець у легкоатлетичноТ естафетi визна

сумою Bcix за"гtiкових результатiв.
Особистi мiсця визначаються за кращими результатами

програми.
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Загальнокомандне мiсце у комплексному залiку
найменlilою суN{Oю Miclib, зайнятнх коý,lандOю в окремих видах
шкiльнот легкоатлетичноi лiги .

чи бiлыllе кOманд пе8.2. За умOви piBHocTi 0чок у двох
командi, у якоi бiльше I, 11, ШI командних
У разi piBHocTi цього показника перевага

IiI Micrlb в особпстiй першостi.

рriець в особисто-к
надасться командi,

IX. Умови фiнансуванltя та матерiального забезпечеrl

9.1. Витрати на проведення змагань, а саме :

- оплата харчуRа}lrrя суддiв, та iнruих уоlасникiв заходiв;
- придбання кубкiв, дипломiв, медалей, цiнних призiв,

заохочувальнi призи здiйснюсться за рахунок управлiння з ,

культури та спOрту ýепартаменту у с,правах ciM'i,, молодi та сп

у

MicbKoi ради.
9.2.Ви,грати на iнформ,ацiйно-рекламнi послуги - за раху

у справах ciM'i , молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoT ради.

Х. Строки 1,а порядок подашня заявок на участь у Ш
леrкоатлетичпоi лiги

l0.2. ЗЗСО пiсля fiрOведення l етапу Лiги Ir-адас на ел

.ЩепартаментУ у справах ciM'i'o молодi та спорту XapKiBcbKoi Micb

o11ice2012@citynet,kharkov.ua) дq 1 листопада необхiдну ir

команду.
I0.3. Iнформаuiю про команду ЗЗСО Щепартамент

та спорту XapKiBcbKoT MicbKoT ради висвiтлюе на сайтi
шrкiльнi лiги> (htф://scl.kharkiv.ua).

l0.4. Комаlца загtlпьноосвiтньогсl наачаJIънOго за

зареестрованою для y{acTi у II етапi Лiги пiсля внесення даних
сайтi KXapKi Bcblti спорти Brri шкiльнi лiг,tл> (http :/1scl.khaгkiv.ua).

10.5. Пiд час проведенЕя II етапу Лiги представник

головноi суддi BcbKoj, колегji TaKi до куме нти :

- заявку за встановленою формою згiдно з дод
Положення у двох прийрниках;

- учнiвський квиток.
10,6. Команди учасницi III етапу Лiги визначаються за

gгаrlу Лiги.
l0.7. Пiд час проведення III етапу Лiги предст€lвник

головноI суддiвськоi колегii TaKi документи:
- заявку за встановJtеЕою формою згiдно з до

Положен,нJI у двох примiрниках;
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- уlнiвсъкиЙ квиток.

t0.8. Поiменнi з&ягtки} якi tle вiлповiдаюllь встаковленiй

додатком 1) або неправилъно оформленi, не приймаються,

10.9. у разi невiдповiдностi наданих документiв вищезазн

команда не допускаеться до участi у lI та III етапах Лiги,

10.10. /fодаткова заrIвка гравця здiйснюстъся впродовж

згiдно з офiчiйrrнм JI}IýTOfu{ ззсо, завiреним печаткою

уповноваженого працiвника та надсиласться на електронну

; справах ciM.i, мо.llодi та спорту Харкiвськоi MicbKoi

brn."iot 2@cltyoel.kharkov.ua) з необхiдноrо iнформацiею про гр]

10.1rвiдповiдальнiсть за шравильнiсть оформлення пq

документiв, якi до He.r дOдаються, несе KepiBtlиK закладу освlти.

xI. tнrцi умови, якi забезпечують якiсне проведення зма

11.i.IЩороку до 15 листопада управпiння освiти адмiнi

xapkiBcbkoi MicbkoT ради налають до ýепартаменту у справах

сгIорту MicbKoT ради на електронну адресу (e-mail: ОfГr"У:_':g:
,ri" npo участьЪзсО у ХСШд, ,гiд"о з додатксм 2 до цього Пол

11,2. .ЦртальнУ iнформаuirО прО змаганнЯ Розмiщ,

http ://scl.kharkiv.ua.
l1.3. IЦодо iнформацii, яку розмiщеlло на iнurих

органiзатор змаганъ Bi дп овiдальностi не несе,
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