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СТАН ПРОБЛЕМИ
розвитку легкої атлетики в місті Харкові
У місті серед ДЮСШ та СДЮШОР, легку атлетику
культивують тільки 3 заклади. При цьому
у Харкові існує близько 200 закладів загальної освіти.

З них - 182 загальноосвітні школи.
Це, близько двохсот тисяч учнів ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ,
який може бути залучений до
легкоатлетичного руху м. Харкова.
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ШЛЯХИ ВИРЕШІННЯ ПРОБЛЕМИ
• ЯКІСНИЙ РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ неможливий без
існування добре організованих спортивно-оздоровчих програм.
• Створення успішного бренду «Легка атлетика» – також один з
важливих елементів розвитку нашого виду спорту.
• Ми продовжуємо і розширюємо практику організації та проведення
заходів за регламентами ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ серед
учнів ЗНЗ міста Харкова.
• СОЦІАЛЬНОЮ БАЗОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ Є:
спільне прагнення втілювати в учбових закладах ефективні форми
спортивної та физкультурно-оздоровчої роботи.
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ПРОПОНУЄМО
ВПРОВАДИТИ у спортивний рух Харкова Проект
ШКІЛЬНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЛІГА, основою якого є
проведення серії змагань за загальною назвою
ІГРИ
ШКІЛЬНОЇ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ
ЛІГИ,
які представлені спортивно-оздоровчими програмами
для трьох вікових груп учнів:
1 – «Дитяча легка атлетика» – для учнів 3-6 класів;
2 – «Старти надій» – для учнів 7 класів;
3 – «Комбінована легкоатлетична естафета»
(100м + 200м + 300м + 400м) – для учнів старших класів.
Впевнені, що проект є соціально значущим, політично нейтральним і
безприбутковим, який здійснюються Федерацією легкої атлетики України (ФЛАУ)
та її регіональними відділеннями (тобто у нас – ФЛАХО) за участю органів
самоврядування та загальноосвітніх навчальних закладів.
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Мета та завдання проекту
МЕТОЮ проекту ШКІЛЬНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА
ЛІГА є - підвищення рухової активності дітей
шкільного віку на підставі масового залучення їх
до регулярних занять фізичною культурою і
спортом.
Головними завданнями проекту є:
• пропаганда та формування засад здорового способу життя серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів;
• вдосконалення форм спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи з
дітьми засобами легкої атлетики;
• виявлення кращої команди та кращого загальноосвітнього навчального
закладу міста Харкова за програмами «Дитяча легка атлетика», «Старти
надій» та «Комбінована легкоатлетична естафета» громадського руху
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ШКІЛЬНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЛІГА.

СТРОКИ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОЕКТОМ
ШКІЛЬНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЛІГА
У форматі проекту три спортивно-оздоровчі програми «Дитяча легка атлетика», «Старти
надій» та «Комбінована легкоатлетична естафета»
із загальною назвою ІГРИ ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ пропонується проводити
щороку протягом квітня - жовтня в три етапи:
І етап – квітень- травень – заходи у загальноосвітніх навчальних закладах;
ІІ етап – вересень-жовтень – районні заходи;
ІІІ етап – протягом жовтня – фінальні змагання.
Загальне керівництво проведенням ІГОР здійснює Департамент молоді та спорту
ХМР. Безпосередня відповідальність за організацію та проведення ІГОР покладається
на оргкомітет та суддівську колегію, склад якої затверджується ФЛА Харківської області.
Організації (заклади та установи), які здійснюють проведення ІГОР :
на І етапі – керівництво загальноосвітніх навчальних закладів;
на ІІ етапі – районні відділи освіти;
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на ІІІ етапі – оргкомітет.

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ «ДИТЯЧА ЛЕГКА АТЛЕТИКА»
ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
для учнів 3-6 КЛАСІВ
До програми «ДИТЯЧА ЛЕГКА АТЛЕТИКА» ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
для учнів 3-6 КЛАСІВ пропонується включити змагання з наступних легкоатлетичних вправ (які
виконуються у спрощеному виді на спеціальному травмобезпечному обладнанні):
1. Комбінована зустрічна естафета (елементи спринтерського та бар’єрного бігу - час подолання
дистанції – 25-30 метрів для кожного учасника);
2. Спринтерський біг («Змійка», або «Слалом», або «Формула І» - час подолання дистанції – 4050 метрів для кожного учасника);
3. Біг на витривалість (кількість кіл за 5 хвилин);
4. Стрибки зі скакалкою (кількість стрибків за 30 секунд);
5. Стрибки у довжину з місця (результат команди у стрибках із положення у присіді – «Жабка»);
6. Стрибки по зонам (стрибки по квадратах для визначення координації та витривалості - кількість
стрибків за 30 секунд з урахуванням кількості помилок);
7. Метання набивного м’яча вперед на дальність (краща спроба з 3-х метань із положення стійка
на колінах, вага - 1 кг.);
8. Метання тенісного м’яча на точність (кількість влучень з 5 метань із положення стоячи,
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відстань цілі (кільце діаметром 50-70 см) – 7-10 метрів);

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ «СТАРТИ НАДІЙ»
ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
для учнів 7 КЛАСІВ
До програми «Старти надій» для учнів 7
класів ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ
ЛІГИ пропонується включити змагання з
наступних видів легкої атлетики:
1. Біг на 60 м (дівчата та хлопці).
2. Біг на витривалість: 800 м (дівчата) та 1000 м (хлопці).
3. Естафетний біг - 8х50 м (4 юнаки та 4 дівчини, 1-й етап юнаки, 2-й етап - дівчата і т. д.);.
4. Стрибки у довжину з розбігу (дівчата та хлопці).
5. Метання м’яча (250 гр.) на дальність (дівчата та хлопці). 8

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
«КОМБІНОВАНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЕСТАФЕТА»
для учнів старших класів
ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
До програми «КОМБІНОВАНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЕСТАФЕТА» для
учнів старших (8-12) класів ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
пропонується включити змагання з естафетного легкоатлетичного бігу по
стадіону з етапами різної відстані: 100м + 200м + 300м + 400м.
У складі команди 8 учнів (4 дівчини та 4 хлопця, школа має право
заявити для участі аби яку кількість команд).
Пропонуємо такій варіант подолання етапів:
1 етап - 100м (дівчина); 2 етап - 100м (хлопець); 3 етап - 200м (дівчина);
4 етап - 200м (хлопець); 5 етап - 300м (дівчина); 6 етап - 300м (хлопець); 7
етап - 400м (дівчина); 8 етап - 400м (хлопець).
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УЧАСНИКИ ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
• До участі в ІГРАХ ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ за програмами «Дитяча легка
атлетика», «Старти надій» та «Комбінована легкоатлетична естафета» допускаються
учні 3 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (відповідно до віку, визначеному у
програмі).
• Склад команди за програмою «Дитяча легка атлетика» – не менше 10 учасників
(незалежно від статі, бажано – окремий клас), представник команди (1) - вчитель фізичної
культури ЗНЗ.
• Склад команди за програмою «Старти надій» – 10 учасників (незалежно від статі), з них у
складі естафетної команди – 8 учасників (4 дівчини, 4 хлопця), представник команди (1) вчитель фізичної культури ЗНЗ.
• Склад команди за програмою «Комбінована легкоатлетична естафета» – 8 учнів
(4 дівчини та 4 хлопця, школа має право заявити для участі аби яку кількість команд).
• Персональну відповідальність за здоров’я учасників під час змагань (крім випадків
травмування) несуть лікарі, як надали дозвіл на участь у іграх.
• Усі учасники команд, які беруть участь у фінальних змаганнях, повинні мати єдину
спортивну форму.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ІГОР
ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
•

Переможці змагань ІГОР ШКІЛЬНОЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ ЛІГИ
визначаються в командної першості.
• В естафетах місця визначаються за часом.
• В бігу на витривалість – місця визначаються по сумі кількості
кругів, які залікові учасники команди подолали за термін бігу,
визначений у положенні про змагання.
• У стрибках у довжину та у метаннях на дальність – місця
визначаються по сумі очок за кращі результати із зарахованих
спроб кожного з учасників команди.
• Підсумкове командне місце визначається за сумою кількості
очок, які нараховувались в окремих видах, і залежать від кількості
команд, що приймають участь у кожній віковій групі. Наприклад,
якщо беруть участь 9 команд, то переможець в кожному із
видів отримує 9 очок, той, хто посів останнє місце - 1 очко.
• Якщо дві або більше команд у будь якому виді програми змагань
отримали однакову кількість очок, то всі вони отримують рівну
кількість очок по вищому місцю, а наступна команда отримує вже
на 3 очка менше.
Наприклад, якщо три команди посіли 5 місце, то всі вони
отримують кількість очок відповідно до цього місця.
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РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ
від проекту ШКІЛЬНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЛІГА
• Значне зростання кількості дітей шкільного віку, які залучені до занять легкою
атлетикою (не менше, як 20% від загальної чисельності учнів загальноосвітніх
закладів);
• Підвищення кількості заходів спортивно-оздоровчої спрямованості з видами легкої
атлетики для дітей шкільного віку;
- Поліпшення якості фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми засобами легкої
атлетики;
- Підвищення якості відбору учнів навчальних закладів для занять легкою
атлетикою у ДЮСШ та збірні команди у системі змагань за програмами Шкільної
легкоатлетичної ліги;
- Підвищення рівня професійної кваліфікації викладачів фізичної культури
загальноосвітніх закладів при участі у курсах ХАНО та ХДАФК;
- Поліпшення якості пропагандистської діяльності в напрямку формування засад
здорового способу життя серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
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Дякуємо за увагу
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