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Лiга проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку <XapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги> (дапi - Стратегiя), затвердженоi наказой Д.пuрiu*."rу у справах ciM'i, молодi та
спорту та !епартаменту освiти ХаркiвськоI MicbKoi ради вiд з0 ,l2,2бrc Ns 93/329 (зi змiнами).

I. Цiлi i завдання Лiги
1,1. Головними завданнями Лiги е:

- вихованняпочуттялюбовiдо спортутаспортивнихзмагань;
- формування у бiльшостi учнiв загаllьноосвiтнiх навчаJIьних закладiв початкового

уявлення про те, що с.lпdе у спортi найбiльш яскраво проявляються TaKi важливi цiнностiсуспiльства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення бути першим,
конкуренцiя тощо;

- надання можливостi учням спробувати себе в рiзних видах спорту i знайти той,
який подобаеться найбiльше;

- виявлення федерацiями iз видiв спорту
у подальШому допоМогти iй реалiзувати себе й, можливо, пiти

1.2. Головними цiлями Лiги е:
- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично

культурою та спортом;
займаються фiзичною

- полiпшення фiзичного стану учнiв i вихованцiв у системi освiти MicTa Харкова;- пiдвищення рiвня фiзичного та морального розвитку дiтей, пiдлiткiв
i молодi;

- зниження показникiв асоцiальноi поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;- збiльшення кiлькостi, рiзноманiтностi фiзкультурно-оздоровчих
та спортивно-масових послуг;

- пiдвищення рiвня професiйноТ компетентностi педагогiв фiзкультурно-спортивного профiлю;
- змiцнення матерiально-технiчноi бази фiзичнот культури та спорту;- успiшний виступ збiрних команд Харкова на всеукраiъських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги
2,1,Лiга проводиться щороку протягом 2018- 2019 навчального року та включае три

етапи:
I етап (жовтень-грудень 20ls) формування збiрних команд загаJIьноосвiтнiми

навчальними закладами;
II етап ( лютий-березень 2019)- районний етап по 3 райони в один день;
III етап ( KBiTeHb 2019) - мiський етап.

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги
3,1. ЗаГаЛЬНе КеРiВНИЦТВО проведенням Лiги Ъдiйсню€ Органiзацiйний KoMiTeT з

органiзацii та проведення спортивних TypHipiB серед учнiв .u.й""оо.вiтнiх навчаJIьних
закладiв MicTa Харкова KXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (далi - Органiзацiйний KoMiTeT),
затверджений наказом,щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту та !епартаменту освiти
XapKiBcbKoi мiськоi ради вiд з0.12.2016 Ns 93lЗ29.

3.2. Безпосередне проведення Лiги здiйснюеться головною суддiвською колегiею, щозатверджуеться Харкiвською молодiжною федерацiею черлiденгу. Суллiвство змагань
здiйснюсться суддями, рекомендованими Федерацiсю. Суддiвство здiйснюеться вiдповiдно доофiцiйних кПравил з черлiденгу), та <Мiжнародних правил для груп пiдтр"r*ru lрангу ,адаптованих до загЕLльноо cBiTHix навчальних закладiв.
Головний суддя призначаеться Харкiвською молодiжною Фелерачiею черлiденгу, лiкар
одночасно виступае заступником головного суддi.

талановитоi молодi, щоб
у великий спорт.



3.3. Проведення Лiги здiйснюють:
I (шкiльний етап) - загtчIьноосвiтнi навча-пьнi заклади (ле формуються збiрнi команд

шкiл). Вiлбiр команди, постановка композицii i пiдготовка команди до першого етапу
проводиться вчителями з фiзичного виховання та капiтанами шкiльноi команди.

на II етапi (районний етап) - управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв Харкiвськоi
MicbKoi ради спiльно з Харкiвською молодiжною федерацiею черлiденгу (на якому
визначаеться переможець районних змагань, який отримуе право участi у З-му етапi Лiги);

на III етапi (мiський етап) - ,Щепартаменти спiльно з Харкiвською молодiжною

федерацiею черлiденгу (на якому визначаеться чемпiон Лiги).

IV. Учасники Лiги
У Лiзi беруть участь учнi 8-11 класiв, загаJIьноосвiтнi навчальнi заклади яких, у

встановленому Стратегiею та цим Положенням порядку надали заrIвки на участь.
На II етапi Лiги проводяться районнi змагання, у яких беруть участь збiрнi команди

навчальних закладiв ( учнi команди мають бути з одного навчtIльного закладу). Склад
команди: 8-18 уlасникiв ( дiвчат), вчитель фiзичноi культури та керiвник загаJIьноосвiтнього
навчаJIьного закладу.

Якщо у змаганнях районного етапу беруть участь -10 команд одного району, ло
мiського етапу виходять 2 команди,15 команд -3 команди
У Ш етапi Лiги беруть участь збiрнi команди загальноосвiтнiх навчЕlльних закладiв-
переможцiв II етапу, з урахуванням кiлькостi учасникiв команд у районному етапi,

.Що початку змагань третього етапу представник кожного району вiд якого виступають
по двi команди визнача€ та надас головному суддi iнформацiю про команду, результат
виступу якоi буле зараховуватись вiдповiдному району до загЕIльного за-шiку змагань.

V. Характер Лiги
Змагання носять командний характер.

VI. Програма проведення Лiги
Команда виконуе композицiю пiд музичне супроводження вiд 1xB.-lxB.30 сек. з

основними елементами: 2-а стрибками, l-ею серiею MaxiB, 1-м обертанням, 2-ма
танцювЕIльними лорiжками, 1-ею пiдтримкою, 3-ма перешикуваннями, роботою по всiй площi
для виступу (1,2х12), (кричалкою) на росiйськiй або украiнськiй мовах (за бажанням).
Музикальний супровiд не може мати слова, а композицiя - рухи, якi ображають людську
гiднiсть, релiгiйнi чи нацiональнi iнтереси людей

6.1. Районний етап:
Розiгруються перше, друге i трете мiсця. Команда, що одержала перемогу у фiнальному

матчi II етапу Лiги(районний етап), отримуе можливiсть взяти rrасть у III етапi Лiги (мiський
етап). Якщо у змаганнях районного етапу беруть участь -10 команд одного району, до
мiського етапу виходять 2 команди,15 команд -3 команди

6.2. Мiський етап:
На III етапi Лiги беруть участь збiрнi команди загЕ}льноосвiтнiх навчаJIьних закладiв-

переможцiв II етапу, з урахуванням кiлькостi учасникiв команд у районному етапi.
В загальний залiк змагань спортивних лiг районtlм зараховуеться результат показаний у

змаганнях III етапу командою - чемпiоном районного етапу.
Суллiвська колегiя залишае за собою право змiнити систему проведення змагань

заJIежно вiд кiлькостi заявлених команд.

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення
Пiдготовка спортивних споруд здiйсню€ться вiдповiдно до Положення про порядок

пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiа,rьно вiдведених мiсць для проведення масових



нагородження переможцiв i призерiв Лiги
вiд 0-100 балiв. Оцiнюють 5 суллiв, суиа балiв

команда яка ма€ найбiльшу суму балiв е переможцем.
На районНому етапi змаганЬ переможцЯми стаютЬ команди, якщо одержЕrли найвищусуму балiв.
При piBHocTi балiв мiсця розподiляються за такими критерiями:
- В"ща оцiнка за технiчнiсть.
- Вища оцiнка за емоцiональнiсть.
8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:
нагородження переможцiв i призерiв Лiги проводиться Щепартаментом освiтиХаркiвськоi MicbKoi ради, ,Щепартаментом у справах ciM-'i, молодi та'Ёпорту, управлiнням зпитань фiзичноi культури та спорту xapkiBcbkoi Micbkoi ради, Харкiвською молодiжною

федерацiсю черлiденгу.
команда, яка перемогла на II етапi Лiги, отримуе звання кчемпiон районних змаганькшкiльна лiга черлiденгу>, нагороджуеться кубком.- Гравцi та офiцiйнi особи команди

нагороджуються дипломЕlIчIи, медалями за перше мiсце.
Команди, якi зайняли 2-е та 3-с мiсця на II етапi Лiги, нагороджуються дипломами.Гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються дипломами та медалями вiдповiдrо ,u ору..та трете мiсця.
ЧемпiоН II етапУ Лiги здобувае правО брати участь у III етапi Лiги (серед команд-

переможцiв районiв MicTa).

VIII. Умови визначення першостi та
8.1. Композицiя оцiнюеться суддями

складаеться з трьох середнiх оцiнок.

Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань,
лiги>, нагороджу€ться кубком. Гравцi та офiцiйнi особи команди
за перше мiсце, пам'ятнимИ ПРИЗаI,Iи та цiнними подарунками вiд
змагань

отримуе звання <Чемпiон
нагороджуються медаJIями
MicbKoi ради та спонсорiв

КОМаНДИ, ЯКi ЗаЙНЯЛИ 2-е Та 3-е мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються дипломtlми.Гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються мед.rлями вiдповiднЬ за друге та трете мiсце,
пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд MicbKoi рали та спонсорiв змагань.

Суддi, якi проводили другий тур змагань, нагороджуються дипломами Федерацii,

Ix. Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9.1. Фiнансове забезпечення Лiги передбачаеться за рахунок коштiв мiського бюджету

та залучення позабюджетних джерел, не заборонених законодавством Украiни,
9.2. Витрати на проведення Лiги, а саме:
- оплата харчування суллiв та iнших уlасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- придбання кубкiв, медалей та дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйснюеться за

рахуноК Управлiння з питань фiзичноi культури та сrrорту ДепартаЙЬнту у справах ciM'i,
молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради.

9,3, ВитратИ на iнформацiйно-рекламнi послуги за рахунок .Щепартаменту
у справах ciM'i' молодi та спортУ XapKiBcbKoi MicbKoi Ради.

Х. СтрокИ та порядОк поданнЯ заявок на участь у Лiзi
10.1. Строки та порядок подання загальноосвiтнiм 11uur*"rrц закладом зtUIвок на

участь у Лiзi визначенi Стратегiею.
10.2. Загальноосвiтнiй навчальний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надас на

електронну адресу_Щепартаменту у справах сiм'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi мiськоi'ради
(e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) до 1 жовтня необхiдну i"фopruub про команду.



10.3. Iнформацiю про команду загашноосвiтнього навчЕшьного закладу Щепартамент у
СПРаВах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoT ради висвiтлюс на сайтi <XapKiBcbKi
спортивнi шкiльнi лiги> (http ://scl.kharkiv.ua).

10.4. Команда загЕ}льноосвiтнього навчального закладу вважаеться заре€строваною для
участi уII етапi Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi kxapkiBcbki спортивнi шкiльнi
лiги> (http ://scl.kharkiv.ua).

l0.5. Пiд час проведення II етапу Лiги представник команди подае до головноi
суддiвськоi колегii TaKi документи:

- ЗаrIВкУ За Встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення у двох
примiрниках;

- учнiвський квиток.
10.6. Команди учасницi 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:
- ЗаJ{ВкУ За Встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положенняу двох

примiрниках;
- учнiвський квиток.
10.8. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiдно з додатком 1) або

неправильно оформленiо не приймаються.
10.9. У разi невiдповiдностi наданих документiв вищезЕlзначеним вимогttм команда не

допускаеться до участi у II та III етапах Лiги.
10.10. Додаткова заявка спортсмена здiйснюсться впродовж навчtшьного року згiдно з

офiцiйним листом загаJIьноосвiтнього навччlльного закладу, завiреним печаткою
ЗагtUIьноосвiтнього навчсlльного закладу, за пiдписом уповноваженого працiвника та
наДсилаеться на електронну адресу .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту
XapKiBcbKoi мiськоi ради (e-mail: office2Ol2@citynet.khar\ov.ua) з необхiдною iнформаuiсю
про спортсмена.

10.11. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення поданоi заrIвки та документiв, якi
до неi додаються, несе керiвник загаJIьноосвiтнього навчilльного закладу.

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

MicbKoi ради надають до ,Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту MicbKoi ради на
еЛеКТРОннУ аДресу (e-mail: office2O12@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загаJIьноосвiтнiх
навчаJIьних закладiв у ХСШЛ, згiдно з додатком 2 до цього Положення.

1 1.2. .Щетальну iнформачiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.
l1.3. Щодо iнформачiТ, яку розмiщено на iнших iнформацiйних ресурсах, Органiзатор

змагань вiдповiдальностi не несе.



ffодаток 1

до Положення

зАявкА
на участь у шкiльнiй лiги з черлiденry та груп пiдтримки серед учнiв загальноосвiтнiх

навчальних закладiв м. Харкова у 2018-2019навчальному роцi

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

Зазначенi у спискУ особи пройшли нitлежне тренування i до змагань пiдготовленi
прiзвище, iм'яо по батьковi тренера (вчителя).

.Щопускаеться до участi в змаганнях осiб.
(кiлькiсmь пропuсом)

Лiкар
(Пidпuс) (ПБ)

м.п.

.Щиректор загальноосвiтнього
навчЕIльного закладу

(Пidпuс) (ПБ)
м.п.

представниккоманди l
(Пidпuс) (ПБ)

зlл Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю)

PiK
народження Клас !омашня

адреса

.Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвища
1

2.

з.



Щодаток 2

до Полоясення

звIт
про участь загальноосвiтнiх навчальних закпадiв у Харкiвських шкiльних лiгах у

навчальному poui

Район:
Кiлькiсть загz}льноосвiтнiх навчальних закладiв у районi:

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстраuii району
XapKiBcbKoi MicbKoi ради

(Пidпuс)
м.п.

(пID

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загальноосвiтнiй навчаJIьний заклад

*trф
olrю'Ен
Фч
(.)
(б
rп

(ý
ЕсадхБ с-)

ts.;-i0)F
о
(в
tп

х
la

с.9
r-H.;f l+Fа 0)

(в

8Ф

ц

(в
ц
F

Е
Ф

(g
л

д

\о
цt

l-

:i

ь4ýLýzФцLi t-(yl q)
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Кiлькiсть навчi}льних закладiв, що
вiзьмуть участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть yrHiB, якi взяли участь у
2-му етапi
Дiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2-го етапу <<районного

етапу)>:

сереd юнакiв:
- молодших класiв
- старших класiв
ceped diвчаm:
- молодших класiв
- старших класiв


