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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).

I. Цілі і завдання Ліги
1.1. Головними завданнями Ліги є:

- виховання почуття любові до спорту та спортивних змагань;
- формування у більшості учнів закладів загальної освіти 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: 
- збільшення кількості учнів і вихованців, які систематично займаються фізичною

культурою та спортом;
- поліпшення фізичного стану учнів і вихованців у системі освіти міста Харкова;
- підвищення  рівня  фізичного  та  морального  розвитку  дітей,  підлітків  

і молоді;
- зниження показників асоціальної поведінки серед дітей і підлітків;
- збільшення  кількості,  різноманітності  фізкультурно-оздоровчих  

та спортивно-масових послуг;
- підвищення  рівня  професійної  компетентності  педагогів  фізкультурно-

спортивного профілю;
- зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту;
- успішний  виступ  збірних  команд  Харкова  на  всеукраїнських  спортивних

змаганнях.

ІІ. Строки і місце проведення Ліги
 Ліга проводиться протягом 2021-2022 навчального року та включає три етапи:
І  етап  (з  01.10.21  по  01.12.21)  –  формування  збірних  команд  закладами  загальної

середньої освіти (далі – навчальні заклади);
ІІ етап (з 10.12.21 по 25.12.21)- районний етап; 
ІІІ етап (з 10.01.22  по 31.03.22) - 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 навчальних закладів 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  ГС «Федерація  регбіліг  Харківської  області»  (далі  –  ГС
«ФРЛХО»).  Суддівство  змагань  здійснюється  суддями,  рекомендованими  ГС  «ФРЛХО».
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Суддівство  здійснюється  відповідно  до  офіційних  «Правил  регбі-5».  Головний  суддя
призначається ГС «ФРЛХО», 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  ГС  «ФРЛХО»,  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,  ГС «ФРЛХО» (на  якому визначається  чемпіон
Ліги).

ІV. Учасники Ліги
4.1. У  Лізі  беруть  участь  учні  5-7  (2009  р.н.)  класів,  навчальні  заклади  яких,  у

встановленому Стратегією та цим Положенням порядку надали заявки на участь.
4.2. На ІІ етапі Ліги проводяться районні змагання, у яких беруть участь збірні команди

навчальних закладів. Склад команди: 15 учасників ( дівчат та хлопчиків),  вчитель фізичної
культури та керівник навчального закладу.

4.3. У ІІІ етапі Ліги беруть участь збірні команди навчальних закладів-переможців  та
призери ІІ етапу (16 команд).

4.4.  До  початку  змагань  третього  етапу  представник  кожного  району  від  якого
виступають  по  дві  команди  визначає  та  надає  головному  судді  інформацію  про  команду,
результат  виступу  якої  буде  зараховуватись  відповідному  району  до  загального  заліку
змагань.  

V. Характер Ліги (змагання особисті, командні, особисто-командні)
Змагання носять командний характер.

VI. Програма проведення Ліги
6.1. Районний етап:
Розігруються перше, друге і третє місця. За підсумками змагань II етапу формуються

групи для розіграшу у III у змаганнях третього етапу. 
6.2. Міський етап:
На ІІІ етапі беруть участь 16 команд, які розділені на групи за результатами II етапу.
Суддівська  колегія  залишає  за  собою  право  змінити  систему  проведення  змагань

залежно 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. Визначення першості:
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8.2. Нагородження переможців і призерів:
 У змаганнях II етапу всі команди грають за кубковою системою . Спочатку 16 команд-

учасниць  за  допомогою  жеребкування  розподіляються  на  8  пар.  Команда,  яка
перемогла,  виходить до наступного кола змагань (1 /  4фінала).  Переможені команди
вибувають з турніру. Команди, які отримали право грати в 1/4 фіналу, розподіляються
за допомогою жеребу на 4 пари. Команди кожної пари зіграють між собою . Команда,
яка  перемогла,  виходить  до  півфіналу  турніру,  переможені  команди  вибувають  зі
змагань.

 У півфіналах зіграють: переможець пари 1 з переможцем пари 2, а також переможець
пари 3 з переможцем пари 4. Переможці виходять у фінал, а переможені зіграють у
матчі за третє місце.

 Якщо за результатами ігор 1/8 фіналу або 1/4 фіналу переможець пари не визначився,
призначається додатковий час - один тайм тривалістю 3 хвилини до першої спроби.
Якщо за цей час команди не занесли спробу, призначається другий додатковий тайм, а з
кожної команди вибуває по одному гравцеві. На третій додатковий тайм знімається ще
по одному гравцеві. Якщо і після третього додаткового тайму в грі зафіксована нічия,
переможець визначається за допомогою жереба.

 Така ж процедура визначення переможця застосовується в півфінальних іграх і фіналі ,
а також у грі за третє місце, якщо в основний час жодна з команд не досягла переваги.

 Під час змагань II та III етапу у кожного гравця має буди документ, який підтверджує,
що даний учень є учасником ліги (посвідчення учасника ліги ШРЛ м. Харкова).

 У  III  етапі  змагань   беруть  участь  16  команд,  які  розподілені  за  групами  за
результатами першого етапу.

 Склад груп для проведення  III  етапу змагань  визначається  з  урахуванням підсумків
II етапу.  Команди ,  що зайняли 1 і  4 місця в II  етапі,  входять в групу «А», а ті  що
зайняли 2 і 3 місця,  в групу «Б». Розподіл решти 12 команд по двом зазначеним групам
здійснюється за допомогою жереба. 

 Ігри в групах проводяться за коловою системою (кожен з кожним). 
 Нарахування очок у відбіркових турах здійснюється наступним чином: перемога - 3

очки ,нічия - 2 очка , поразка - 1 очко. 
 При  рівності  набраних  очок  у  двох  і  більше  команд  їх  підсумкові  місця  в  групах

визначаються за різницею занесених і пропущених спроб у всіх відбіркових турах. У
разі  рівності  і  цих  показників  береться  до  уваги  безпосередній  результат  гри  між
командами. При нічийному результаті цієї гри більш високе підсумкове місце займає
команда, що має найбільше число занесених спроб у всіх іграх. 

 Черговість ігор визначається календарем змагань. 
 У фінальному турі візьмуть участь всі 16 команд. Команди, які зайняли 1-2 місця в

групах, розіграють звання чемпіона Харкiвської Шкільної ліги регбіліг. Команди, які
зайняли 3-4 місця в групах, зіграють у втішному турнірі на призи РК «Легіон ХIII».
Команди,  які  зайняли  5-6  місця  в  групах,  розіграють  кубок  УФРЛ,  а  команди,  які
зайняли7-8 та 9 місця, розіграють кубок ФРУ. 

 Фінальний тур проводиться за олімпійською системою. У півфіналах зіграють команди:
1А-2Б, 1Б-2А, 3А-4Б, 3Б-4А, 5А-6Б, 5Б-6А,  Переможці у півфіналах зіграють у фіналах
турнірів,  а переможені розіграють  3-4 місця. Команди, які зайняли 7,8 та 9 місця у
групах зіграють кожен з кожним в одне коло.

 Фінальний тур відбудеться у березні 2022 року.
 Змагання  та  розподілення  місць  серед  команд-учасниць  проводяться  відповідно  до

Офіційних Правил з регбі-5.
 За неявку команди на гру зараховується технічна поразка 0:20 та команда отримує 0

(нуль)  очок.  За  другу  неявку на  гру команда  знімається  із  змагань.  Очки,  що були
набрані в іграх із цією командою, не враховуються.
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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, ГС «ФРЛХО».

Команда, що перемогла на ІІ етапі Ліги, отримує звання «Переможець районного етапу
Харківської спортивної шкільної ліги з регбіліг» та нагороджується дипломом, кубком, гравці
команди – дипломами, медалями та цінними подарунками.

Команди,  що зайняли 2-е  та  3-є  місця  на  ІІ  етапі  Ліги,  нагороджується  кубками та
дипломами, гравці команди – дипломами, медалями і цінними подарунками.

Чемпіон та призери ІІ етапу Ліги здобуває право брати участь у ІІІ етапі Ліги (серед
команд районів міста, які посіли призові місця в ІІ етапі Ліги).

Команда,  що  перемогла  на  ІІІ-му  етапі  міських  змагань,  отримує  звання  «Чемпіон
Харківської  спортивної  шкільної  ліги  з  регбіліг»,  нагороджується  перехідним  кубком
Харківської міської ради, дипломом, кубком Управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї,  молоді та спорту Харківської міської ради, гравці команди –
дипломами, медалями, пам’ятними призами та цінними подарунками від спонсорів змагань.

Команди,  що зайняли 2-е та 3-є місця на ІІІ етапі  Ліги,  нагороджується дипломами,
кубками,  гравці  команди  –  дипломами, медалями,  пам’ятними  призами  та  цінними
подарунками від спонсорів змагань.

У  кожному  матчі,  на  ІІ  та  ІІІ  етапах,  призначаються  кращі  гравці  матчу,  які
нагороджуються пам’ятними призами від спонсорів змагань..

На 3 етапі визначається кращий бомбардир, та кращі гравці ліги (хлопчик та дівчинка),
які нагороджуються пам’ятними призами від спонсорів змагань..

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 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 навчальним закладом заявок на участь у Лізі визначені

Стратегією.
10.2. Навчальний  заклад  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 жовтня необхідну інформацію про команду.

10.3. Інформацію  про  команду  навчального  закладу  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 навчального закладу вважається зареєстрованою для участі уІІ 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; 
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- 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 навчального закладу, завіреним печаткою навчального закладу, 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 навчального закладу.

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 навчальних закладів
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.
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Додаток 1
до Положення 

З А Я В К А
на участь у шкільній ____________ лізі серед учнів закладів загальної середньої освіти

м. Харкова у ________ навчальному році

Навчальний заклад
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 загальноосвітнього
навчального закладу _______________/_____________________

(Підпис) (ПІБ)
м.п.   

Представник команди  ______________/______________________
(Підпис) (ПІБ)
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Додаток 2
до Положення 

ЗВІТ
про участь закладів загальної середньої освіти  у Харківських шкільних лігах у

_________ навчальному році

Район: _________________ 
Кількість навчальних закладів у районі: ______

ХСШЛ з виду спорту, в якій бере участь
навчальний заклад

Б
ас

ке
тб

ол
ьн

а
лі

га

Б
ас

ке
тб

ол
ьн

а
Л

іг
а 

3х
3

 Л
іг

а 
з

чі
рл

ід
ин

гу

Б
ад

м
ін

то
нн

а
лі

га

Р
ег

бі
йн

а 
лі

га

Г
ан

дб
ол

ьн
а 

лі
га

Л
іг

а 
з 

ле
гк

ої
ат

ле
ти

ки

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.
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