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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Заступник диреIстора,Щепартаменту -
начальник управлiння з 1-Iитань фiзичноi
культури ТfТГIOрту Щепартаменту у справах
сlц'!], мблодlта спорту XapKiBcbKoT MicbKoT

ЗА'ГtsЕРДЖЕНО:
Щи менту освiти

поГо
Перший вiце-президент XapKiBcbKoi
обласноТ федерачiТ шахiв

еребийнiс

положвння
про органiзацiю та проведення XapKiBcbKoT спортивноi шкiльноi лiги з

шахiв серед учнiв загальноосвiтнiх цавчальних закладiв м. Харкова
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Лiга провОдитьсЯ щорокУ вiдповiднО до стратегii розвитку <XapKiBcbKi спортивнi

шкiльнi лiги>i (даrli - Стратеiiя;, затверлженоi наказом,Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та

спорту та,Щепарт*.rrу освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд 30.12.2016 м 93/329 (зi змiнами),

з метоЮ популяриЗацii'видУ спорту, зЕrлученнЯ максимапЬноi кiлькОстi учнiв до регулярних
занять фiзичноюкультурою та спортом, полiпшення фiзичного стану учнiв.

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

- виховання почуття любовi до спорту та спортивних змагань;

- форrування у бiльшостi учнiв загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв початкового

уявлення про те' що саме у спортi найбiльш яскраво проявляються Taki важливi цiнностi

Ьуспiл"ства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення бути першим,

конкуренцiя тощо]
- надання можливостi

який подобаеться найбiльше;
- виявлення фелерачiями

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

- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаються фiзичною
культурою та спортом;

- пiдвищення рiвня фiзичного та морального розвитку дiтей, пiдлiткiв

i молодi;
- зниження показникiв асоцiапьноi поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;

- збiльшення кlлькостl, рiзноманiтностi фiзкультурно-оздоровчих
та спортивно-масових послуг;

- пiдвищення рiвня професiйноi
спортивного профiлю;

- змiцненняматерiа_пьно-технiчноiбази
- успiшний виступ збiрних команд

учням спробувати себе в рiзних видах спорту i знайти той,

iз видiв спорту талановитоТ молодi, щоб
себе й, можливо, пiти у великий спорт.

компетентностi педагогiв фiзкультурно-

фiзичноi культури та спорту;
Харкова на всеукраiЪських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги
2.1. Лiга проводитЬся протягом навчаJIьного року:
Мiський етап - листопад 2018 року.

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги
3.1. Загальне керiвництво ,,ро""д.,пям. Лiги здiйснюе Оч::::тry1 

__:у]:::, 
,

органiзацii та проведення спортивних TypHipiB серед учнiв загаJIьноосвlтнlх навчальних

закладiв MicTa Харкова <XapKiBbbKi спортЙ"нi шкiльнi лiги> (да:li - Органiзаuiйний KoMiTeT),

затверджений наказом ,щепартаменту у йрчuu* ciM'T, молодi та спорту та,щепартаменту освiти

XapKiBcbKoT MicbKoi ради вiд з0.|2.2016 }ф 93/329,

3.2. Безпосередне проведення Лiги здiйснюеться головною суддiвською колегiею, що

затверджу€ться обласною фелерачiею шахiв харкова. суллiвство змагань здiйснюеться

суддями, рекомендованими ббпu.rоо федерачiею шахiв Харкова. Суллiвство здiйснюеться

"iдпо"iдrо 
до офiцiйних кПравил ФIДЕ з шахiв>. Головний суддя призначаеться обласною

bbo.puui.1g шахъ Харкова, ni*up одночасно виступас заступником головного суллi,

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

команд шкiл);
на II етапi (районний етап) - управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoi

MicbKoi ради спiл"rо . Федерацiео ,u*i" (на якому визначасться переможець районних

змагань, який отримуе право участi у 3-му етапi Лiги);



на III етапi (мiський
якому визначаеться чемпiон Лiги).

етап) - Щепартапленти спiльно з Федерацiею шахiв (на

IV. Учасники Лiги
4.1.у Лiзi беруть участь учнi 1-11 класiв, загаJIьноосвiтнi навчальнi заклади яких, у

встановленому Стратегiею та цим Положенням порядку надали заявки на участь.
4.2.НаII етапi Лiги проводяться районнi змагання, у яких беруть участь збiрнi командИ

навч1льних закладiв. Склад команди: 4 уlасникiв (1 лiвчина, 3 хлопчика), вчитель фiзичноi
культурИ та керiвнИк зtгtlльнОосвiтнього навчаJIьного закJIаду.

4.3. У III етапi Лiги беруть участь збiрнi команди загальноосвiтнiх навчtlльних закладiв-

переможцiв II етапу (9 команд).

V. ХаракТер Лiги (змагання особистi, команднiо особисто-команднi)
Змагання носять командний характер.

VI. Програма проведення Лiги
6.1. Районний етап:
розiгруються перше, друге i трете мiсця. Команда, яка одержала перемогу у фiнальному

матчi II етапу Лiги (раЙо"""й етап), отримус можливiсть взяти участь у III етапi Лiги (мiський

етап).
6.2. Мiський етап:
На III етапi участь беруть 9 команд (по 1 командi вiд району),
суддiвська колегiя зчtлишае за собою право змiнити систему проведення змагань

зtlлежно вiд кiлькостi заявлених команд.

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення
пiдготовка спортивних споруд здiйснюеться вiдповiдно до Положення про порядок

пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiдведених мiсць для проведення масових

спортивнИх та кульТурно-видОвиIцниХ заходiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 18 грудня 1998 року Ns 2025.

YIII. Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв Лiги
8. 1. Визначення першостi:

переможець шкiльноi лiги визначаеться у фiнальному етапi змагань. Фiнальний етап

змагань проводиться за круговою системою у 9 TypiB. Контроль часу кожному участнику на

партiю )s*". Команда - переможець змагань визнача€ться за найбiльшою кiлькiстю

,ubpu""* очок BciMa членаN{и команди. У випадку piBHoT кiлькостi очок у двох або бiльше

*оrurд учасникiв мiсця визначаються| закiлькiстю командних очок (2 - за перемогу у матчi; 1

- за нiчию у матчi; 0 - за програш у матчi); за командним коефiцiентом Бергера, за

результатом виступу по першiй дошцi.
8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:

нагородження переможuiв i призерiв Лiги проводиться ,щепартаментом освlти

xapkiBcbkoi мiськоi ради, .щепартаментом у справах ciM'i, молодi та спорry xapkiBcbkoi Micbkoi

ради, Федерацiею шахiв.
Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отримус звання <Чемпiон

лiги>, нагороджу€ться кубком. Гравui та офiuiйнi особи команди нагороджуються золотими

медалями.
Команди, що

Гравцi та офiцiйнi
медrlлями.

зайняли 2-е та 3-е мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються дипломами,

особи команд нагороджуються вiдповiдно срiбними та бронзовими

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



Ix. Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9,1, Фiнансове забезпечення Лiги передбачасться за рахунок коштiв мiського бюджетута залучення позабюджетних джерел, не заборонених законодавством УкраiЪи.
9.2. Витрати на проведення Лiги, а саrЪ:
- оплата харчування суддiв та iнших учасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- придбання кубкiв, медалей та дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйснюеться за

рахуЕок Управлiн_ня з питань фiзичноi культури та спорту ,.Щепартаменту 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 ,u"ru,ru""M закладом зчuIвок на

участь у Лiзi визначенi Стратегiею.
10,2, Зага-пьноосвiтнiй навча.пьний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надае наелектронну алресу Щепартаменту у справах ciM'i, молодi iu cnopry Харкiвськоi ,ic"*oi рuд"(e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) до 1 листопада необхiднуl"Ьорйiю про команду.
10,3, Iнформацiю про команду заг€}льноо."ir*о.о навч€lльного закладу ,Щепартамент усправах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради висвiтлюе на сайтi <XapKiBcbKi

спортивнi шкiльнi лiги> (http ://scl.kharkiv.ua).
10,4, Команда загаJIьноосвiтнього навчitльного закладу вважаеться зареестрованою дляучастi у II етапi Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi <XapKiBcbKi спортивнiшкiльнi лiги> (http://scl.kharkiv.ua).
10.5. Пiд час проведення II етапу Лiги представник команди пода€ до головноiсуддiвськоi колегii TaKi документи:
- зЕUIвКу за встаНовленоЮ формоЮ згiднО з додаткоМ 1 до цього Положення у двохпримiрниках;
- 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 головноiсуддiвськоi колегii TaKi документи:
- зtUIвку за встановленою формою згiдно з додатком l до цього Положення у двохпримiрниках;
- учнiвський квиток.
10.8. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдають встановленiй

неправильно оформленi, не приймаються.
формi (згiдно з додатком l) або

l0.9. У разi невiдповiдностi наданих докупrентiв вищезазначеним вимогам
допускаеться до участi у II та III етапах Лiги.

10,10,.Щодаткова заrIвка гравця здiйснюеться впродовж навчuIьного року згiдно зофiцiйним листом загаJIьноосвiтнього навчаJIьного закладу, завiреним печаткоюзагаJIьноосвiтнього навчаJIьного закладу, за пiдписом уповноваженого пРаЦiвника танадсила€ться на електронну адре? .Щепартаменту у справах ciM'T, плоподi та спортуXapKiBcbKoi MicbKoi ради (e-mail: office2oli@citynei.kbarkou.ua) з необхiдною iнформur,i.о
про гравця.

10,11, Вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення поданоi з€UIвки та документiв, якi
до неi додаються, несе керiвник зага'rьноосвiтньоiо навчilльного закладу.

XI. IНШi УМОВИ, ЯКi Забезпечують якiсне проведення змагань лiги
11,1, Щороку до 15 листопада управлiння освiти адмiнiстрацiй районiu iup*i"c"Koi MicbKoi
ради надають до .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi ,u 

"nopiy 
MicbKoi рuд" ,u електронну

команда не



адресу (e-mail: offic92Ql2@citynel.khщkov.ua) звiт про r{асть загfu,Iьноосвiтнiх навчtulьних
закладiв у Хсшл, згiдно з додатком 2 до цього Положення.

1 1.2. Щетальну iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.
11.3. Щодо iнформацii, яку розмiщено на iнших iнформацiйних ресурсах, Органiзатор

змагань вiдповiдапьностi не несе.



Додаток 1

до Полоясення

зАявкА
на участь у шкiльнiй лiзi з шахiв серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

м. Харковау 201812019 навчальному роцi

Зазначенi у списку особи пройшли належне тренування i до змагань пiдготовленi
тренера (вчителя).

осiб.

прiзвище, iм'я, по батьковi

,.Щопускаеться до участi в змаганнях
(кiлькiсmь пропuсом)

Лiкар

Щиректор загальноосвiтнього
навчального закладу

Представник команди

(Пidпuс) (пIБ)
м.п.

(Пidпuс) (пID
м.п.

(Пidпuс) (пIБ)

Зага-пьноосвiтнiй навчалЙЙй заклЙ

Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю)

Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прi



Щодаток 2

до Положення

звIт
ПРО УЧаСТь Загальноосвiтнiх навчальних закладiв у Харкiвських шкiльних лiгах у

20l8l20l9 навчальному poui

Район:
Кiлькiсть загальноосвiтнiх навчILIIьних закладiв у районi :

Нача-гlьник Управлiння освiти
адмiнiстрацii району
XapKiBcbKoi MicbKoi ради

(Пidпuс) (ПБ)
м.п.

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загаJIьноосвiтнiй навчаJIьний заклад
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Кiлькiсть навчЕtльних закладiв, що
вiзьмуть участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть учнiв, якi взяли участь у
2-му етапi
Дiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2-го етапу <<районного
етапу>>:

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


