
ЗАТВЕРДЖУЮ   
Заступник  Міністра  молоді  та
спорту України 

___________ Я. ВОЙТОВИЧ

"____" ____________2019 р.

Регламент
проведення відкритого особисто-командного чемпіонату України 

та особистого чемпіонату України з шахів серед юніорів (розв'язування
шахових композицій) (III-IV ранг)

1. Цілі та завдання

Відкритий  особисто-командний  чемпіонат  України та  особистий
чемпіонат України з шахів серед юніорів (розв'язування шахових композицій)
(III-IV ранг) (далі – змагання) проводиться з метою:

широкого  залучення  населення  до  занять  фізичною  культурою  та
спортом;

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для

участі в міжнародних змаганнях;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.

2. Терміни і місце проведення змагань

Змагання  проводяться  з  26  по  28  квітня  2019  року  в  селі  Омельнику,
Кременчуцького району Полтавської області за адресою: провулок Сонячний,
11, в приміщенні оздоровчого комплексу "Нафтохімік" ПАТ "Укртатнафта".

3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво  проведенням  змагань  здійснюється  Мінмолодьспортом  та
Федерацією шахів України (далі – Федерація).
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Відповідальність  за  підготовку  та  безпосереднє  проведення  змагань
покладається  на  управління  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту  Полтавської
обласної  державної  адміністрації  та  головну  суддівську  колегію,
рекомендовану Федерацією, склад якої затверджується Мінмолодьспортом.

4. Учасники змагань

До  участі  у  змаганнях  допускаються  збірні  команди  Автономної
Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва  та  Севастополя  у  складі  чотирьох
учасників та спортсмени від областей, в яких несформована команда (не більше
двох). Спортсмени з інших країн можуть приймати участь без заліку. До заліку
команди  включаються  найкращі  результати  трьох  спортсменів  окремо  по
кожному  туру,  результати  всіх  турів  підсумовуються.  Дозволяється  виступ
команд і в неповному складі.

Вікові категорії учасників змагань:
Юніори:
Вік учасників – 19-20 років включно.
Рівень допуску до змагань – II розряд. 
Дорослі:
Вік учасників – 21 і старші.
Рівень допуску до змагань – I розряд.
Додатково до участі  в змаганнях допускаються 5 спортсменів України,

які  мають  найвищий  рейтинг,  а  також  15  найсильніших  спортсменів,
визначених за результатом чемпіонату України 2018 року:

1. Шевченко Кірілл (Київська область);
2. Копил Валерій (Полтавська область);
3. Соловчук Олексій (Полтавська область);
4. Кривенко Валерій (Харківська область);
5. Арідов Володимир (Донецька область);
6. Ярмонов Ігор (Донецька область);
7. Куриленко Володимир (Полтавська область);
8. Бородавкін Сергій (Дніпропетровська область);
9. Горбенко Рустем (Одеська область);
10. Пархоменко Микола (Вінницька область);
11. Бочкарьов Олександр (Харківська область);
12. Шалигін Олег (Дніпропетровська область);
13. Трахтман Євген (Дніпропетровська область);
14. Хандурін Анатолій (Харківська область);
15. Кукелко Олексій (Одеська область).
Форма  одягу  учасників  змагань  спортивна,  згідно  з  вимогами  діючих

Правил спортивних змагань з шахів (розв'язування шахових композицій).
Всі питання щодо належності  спортсменів до фізкультурно-спортивних

товариств,  відомств,  територій,  паралельних  заліків,  нарахування
заохочувальних очок, тощо, вирішуються тільки на початку змагань на підставі
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заявок на участь у змаганнях, списків збірних команд України та рішень Комісії
Мінмолодьспорту щодо здійснення переводу спортсменів.

5. Характер заходу

Зиагання є  особисто-командними та проводяться відповідно до Правил
проведення змагань з шахів (розв'язування шахових композицій).

6. Програма проведення змагань

26 квітня, п'ятниця:
08-18:00 – приїзд та реєстрація учасників змагань.
27 квітня, субота:
09:30-10:00 – урочисте відкриття змагань;
10:00-14:00 – I, II, III тури. 
28 квітня, неділя: 
09:30-13:00 – IV, V, VI тури;
15:00-15:30  –  підведення  підсумків  змагань,  нагородження  переможців  і
призерів, урочисте закриття змагань;
15:30 – від’їзд учасників змагань.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань

Підготовка  місць  проведення  змагань  здійснюється  відповідно  до
постанови 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".

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

У  кожному  з  шести  розділів  (двоходівки,  триходівки,  етюди,
багатоходівки, кооперативні мати, зворотні мати) для розв’язку пропонуються
по три композиції.  За кожну розв’язану композицію нараховується від 0 до  
5 балів (в залежності від повноти розв’язання, визначає суддя).

Місце  визначається  за  сумою  балів,  набраних  кожним  учасником  та
кожною командою. У випадку рівності балів у двох чи більше учасників місця
визначаються за меншим часом, витраченим на розв’язування композицій.
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Спортсмени,  які  посіли  1,  2,  3  місця  у  змаганнях  нагороджується
дипломами Федерації та медалями Мінмолодьспорту відповідних ступенів.

Переможці і  призери у командному заліку нагороджуються дипломами
Федерації та медалями Мінмолодьспорту відповідних ступенів.

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати на організацію та проведення змагань (проїзд до місця змагань і
зворотно  суддям,  розміщення,  харчування  та  добові  суддям,  експлуатація
ігрової зали, нагородна атрибутика, медалі, канцелярські товари, папір та інше)
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України передбачених
Мінмолодьспорту,  відповідно  до  Єдиного  календарного  плану  фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік, в межах затвердженого
кошторису, частково за рахунок позабюджетних коштів залучених Федерацією.

За  кошти  організацій,  що  відряджають,  здійснюються  всі  витрати  з
участі спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду та добових під час
переїзду  учасників,  перевезення  спортивної  техніки  та  інвентарю  до  місця
проведення змагання, харчування та проживання.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні

Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються не пізніше ніж за 
7  днів  до  початку  змагань  директору  змагань  Щербову  Григорію
Анатолійовичу  на  електрону  адресу;  chessman1@ukr.net.  Контактні  номери:
0955139242, 0967098179.

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні  заявки,  завірені  печаткою  та  підписом  керівництва  структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та
лікарем  спортивного  диспансеру,  копія  паспорту  учасника,  класифікаційні
книжки, страхові поліси.

Питання щодо допуску  до участі  у  змаганнях  спортсменів  або команд
Донецької та Луганської  областей,  м.  Севастополь та АР Крим вирішуються
суддівською колегією.

До  змагань  допускаються  учасники,  які  підтвердили  в  установлений
термін свою участь.

Звіт  головного  судді  змагань,  протоколи  результатів  змагань,  іменні
заявки надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти календарних днів після
завершення змагань на адресу:

Міністерство молоді та спорту України, департамент фізичної культури
та неолімпійських видів спорту, кім. 502, вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ,
Україна.

mailto:chessman1@ukr.net
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Оперативна  інформація  про  кількість  учасників,  кількість  регіонів  та
призові  місця  команд-учасниць  надсилаються  до  Мінмолодьспорту  у  день
закінчення змагань на e-mail: ShalaputaVI.minsport@gmail.com.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальник відділу пріоритетних
неолімпійських видів спорту  О. АНАСТАСЬЄВА

ПОГОДЖЕНО     
Віце - президент 
Федерації шахів України
____________Ю. ГНИП 

"__" ____________ 2019 р.


