
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра 

молоді та спорту України 

__________ Матвій БІДНИЙ 

"     "_____________  2021 р. 

 

 

Регламент  

проведення IX літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту  

пам'яті М. М. Баки з шахів 

 

1. Цілі та завдання 

ІХ літні Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з шахів 

(далі – Всеукраїнські ігри) проводяться з метою: 

збереження та примноження славетних шахових традицій України; 

популяризації здорового способу життя та творчого спортивного довголіття 

серед населення України; 

залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових 

груп, аматорів шахового спорту до активних занять масовим спортом та участь 

у змаганнях зі спорту ветеранів; 

активізації та спортивної діяльності серед ветеранів шахів та населення       

в регіонах України. 

2. Строки та місце проведення змагань 

Всеукраїнські ігри проводяться з 03 по 06 червня 2021 року в м. Дніпрі       

за адресою: вул. Космонавтів, 8, приміщення ДЮСШ № 11. 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом та 

Федерацією шахів України (далі - ФШУ). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Ігор 

покладається на Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, Асоціацію ветеранів спорту Дніпропетровської 

області, Дніпропетровську обласну федерацію шахів та суддівську колегію, 

рекомендовану ФШУ, склад якої затверджується наказом Мінмолодьспорту. 
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Головний суддя змагань та відповідальна особа за дотримання учасниками 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення 

змагань: Макаревич Володимир Ілліч, тел.: 067-285-47-63, 095-508-45-06. 
 

4. Учасники заходу 

До участі в Іграх допускаються команди, сформовані з ветеранів спорту, 

які є громадянами України, мають реєстрацію на даних територіях, допущені 

до змагань за станом здоров'я лікарем за умови наявності заявки оформленої 

відповідно вимогам Мінмолодьспорту та обов’язкової наявності страхового 

полісу, дійсного на термін проведення змагань. 

До участі у змаганнях допускаються шахісти з кваліфікацією не нижче       

1-го спортивного розряду.  

Чоловіки у вікових категоріях:  

50+ (1971 -1957 р.н.)  

65+ (1956 р.н. і старші)  

Жінки у віковій категорії:  

50+ (1971 р.н. і старші).  

Кількість учасників від одного регіону – не більше 6-ти шахістів у всіх 

категоріях, за винятком Дніпропетровської області як організатора – не більше 

12-ти. 

До участі у змаганнях допускаються команди з неповним складом 

учасників. 

Форма одягу учасників змагань має відповідати вимогам дрес-коду 

Європейського шахового союзу.  
 

5. Характер заходу 

Змагання особисто-командні, проводяться за діючими Правилами 

спортивних змагань з шахів, відповідно до Положення про проведення              

ІХ літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки та цього 

регламенту. 
 

6. Програма проведення змагань. 

3 червня 2021 року 

10:00 – 18:00 – реєстрація учасників; 

18:00 – урочисте відкриття, технічна нарада.  

4-5 червня 2021 року 

Змагання з рапіду. Час проведення турів визначається на технічній нараді. 
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6 червня 2021 року 

10:00-14:00 - змагання з бліцу; 

15:00 - церемонія нагородження переможців та урочисте закриття. Від’їзд 

учасників. 

Змагання проводяться у дисциплінах "рапід" та "бліц" за швейцарською 

системою у 11 турів з командним заліком.  

Змагання серед чоловіків проводяться в окремих турнірах за відповідними 

віковими категоріями у кожній дисципліні при наявності не менш ніж 11-ти 

учасників. Якщо кількість учасників менше 11 – змагання проводяться              

у загальному турнірі з окремими заліками за віковими категоріями.  

Змагання серед жінок: за наявності 5-12 учасниць проводяться окремі 

жіночі турніри у кожній дисципліні за коловою системою. У разі наявності 13 

та більше учасниць, турніри проводяться за швейцарською системою в            

11 турів. Якщо кількість учасниць менше 5-ти, система проведення змагань 

вирішується суддівською колегією за узгодженням з керівництвом ФШУ. 

Контроль часу для змагань з дисципліни "рапід": 

15 хвилин до закінчення партії надається кожному учаснику з додаванням       

15 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого (час дозволеного 

запізнення на тур - 15 хвилин). 

Контроль часу для змагань з дисципліни "бліц": 

5 хвилин до закінчення партії надається кожному учаснику з додаванням          

3 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого (час дозволеного 

запізнення на тур - 5 хвилини). 

Допускається проведення змагань за умови, що в спортивних змаганнях 

братимуть участь не менше 5 спортсменів у кожній спортивній дисципліні. 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагання здійснюється відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів" та               

від 09 грудня 2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 № 58 "Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" та за 

згодою Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної 
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адміністрації на проведення змагань. 
 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.          

У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників змагань 

місця визначаються за такими додатковими показниками (у порядку 

пріоритету):скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого 

результату), скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших 

результатів), скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших 

результатів); за кількістю перемог. 

Загальнокомандний залік збірної регіону зараховується за найкращими 

результатами трьох представників у кожній віковій категорії від однієї команди 

регіону: 

Очки нараховуються за таблицею: 

Місце Кількість очок 

Рапід Бліц 

1 місце 10 9 

2 місце 8 7 

3 місце 6 5 

4 місце 5 4 

5 місце 4 3 

6 місце 3 2 

7 місце 2 1 
 

У разі однакової суми набраних командних очок команда-переможець 

визначається за найкращим результатом у категорії 65+ (чоловіки) та 50+ 

(жінки). 

Учасники, що посіли 1-3 місця в окремих дисциплінах та категоріях 

нагороджуються медалями Мінмолодьспорту та дипломами ФШУ. Команди, 

що посіли 1-3 місця в окремих дисциплінах нагороджуються відповідними 

дипломами ФШУ. Учасники команди, що посіла 1-ше місце у загальному 

заліку нагороджуються кубками Мінмолодьспорту. 

При наявності спонсорських коштів може бути створений призовий фонд, 

розподіл якого вирішується на спільному засіданні головного судді, 

відповідальної особи від організаторів змагань та представника ветеранської 

комісії ФШУ.   
 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
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Витрати на проведення Ігор (харчування, проїзд, проживання, добові 

суддям, оренда спортивних споруд, нагородження переможців – медалі, кубки) 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених 

Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік згідно із затвердженим 

кошторисом змагань, та позабюджетних коштів, залучених ФШУ, а також 

інших позабюджетних коштів, використання яких не порушує чинного 

законодавства України. 

Витрати на страхування спортсменів від нещасних випадків, проживання, 

харчування, проїзд в обох напрямках, добові у дорозі - за рахунок організацій, 

що відряджають, інших позабюджетних коштів, використання яких не 

суперечить чинному законодавству України. 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях 
 

Попередні заявки на участь у змаганні надсилаються не пізніше 2 червня 

2021 року на електронну адресу головного судді змагання mvi1971@3g.ua  .  

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменні заявки, завірені печаткою та підписами керівників структурних 

підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя 

та лікарем (або медичні довідки для участі у змаганнях), паспорти, страхові 

поліси, довідки з результатами експрес-тестування на визначення антигену до 

вірусу COVID-19 на офіційному бланку, завіреному печаткою. 

До участі в змаганнях допускаються учасники, які підтвердили в 

установлений строк свою участь. 

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки 

(іменні та командні), надсилаються протягом 5-ти календарних днів листом від 

ФШУ в паперовому вигляді до Мінмолодьспорту за адресою: вул. Еспланадна, 

42, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді на е-mail: 

correspond@msms.gov.ua .  

Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, кількість 

регіонів та призові місця команд-учасниць надається ФШУ до 

Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не пізніше 22:00 06.06.2021) на                

е-mail: minsport_fvrvn2017@ukr.net. 

 

11. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу 

Можливе додаткове включення до остаточного варіанту заявки до або під 

час мандатної комісії окремих учасників змагань відповідної області з 

обов’язковим наданням медичного дозволу для участі у змаганнях. 

mailto:mvi1971@3g.ua
mailto:correspond@msms.gov.ua
mailto:minsport_fvrvn2017@ukr.net
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Питання щодо допуску до участі у змаганнях спортсменів                                      

м. Севастополя та АР Крим вирішується суддівською колегією. 

Результати змагань за програмою Ігор можуть бути оскаржені 

представником команди. Протест (апеляція) у письмовій формі подається до 

суддівської колегії змагань одразу після закінчення чергового туру. 

Оскарження негайно розглядається головним суддею разом з призначеним 

апеляційним журі. 

До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов’язкова. 

 

 

Даний регламент є офіційним викликом на змагання 

 

 

Начальник відділу масового спорту                                  Артем ОРІШЕВСЬКИЙ 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО      

Перший віце-президент 

Федерації шахів України 

____________Юрій ГНИП 

"__" ____________ 2021 р. 
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