Увага!
Міністерство молоді та спорту , Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації, Федерація шахів України
та Полтавська обласна федерація шахів при підтримці ПАТ
«Укртатнафта» запрошують шахістів та шахісток України прийняти
участь у чемпіонату України з шахів (класичні, швидка гра та бліц)
серед юнаків та дівчат до 12 років
Термін проведення змагання: з 19 по 30 квітня 2021 року.
Місце збору учасників змагань: м. Кременчук, Полтавська область, вул.
Свіштовська, 3 (Нафтопереробний завод).
Доставка до місця проведення змагання за попереднім замовленням або
самостійно (розклад транспорту додається)
Крім того, можлива доставка учасників:
- 8-00 від зупинки нафтопереробний завод ПАТ «Укртатнафта», кінцева,
вул. Свіштовська, 3 до оздоровчого комплексу «Нафтохімік»,
с. Омельник, пров.Сонячний, 11
- 17-00 від оздоровчого комплексу «Нафтохімік», с. Омельник,
пров.Сонячний, 11до зупинки нафтопереробний завод ПАТ «Укртатнафта»,
кінцева, вул. Свіштовська, 3.
Місце проведення змагань: с. Омельник, Кременчуцький район, Полтавська
область, пров. Сонячний, 11- приміщення оздоровчого комплексу
«Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта» (30 хвилин від центру міста
Кременчука).
Змагання особисті. Змагання проводяться відповідно до Правил
спортивних змагань з шахів.
До участі у чемпіонаті України допускаються юнаки та дівчата
з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та інших
міст України.
Вікова категорія учасників змагань: юнаки та дівчата 2009 року
народження та молодше.
Кількість учасників – не обмежена.
Змагання проводяться окремо серед юнаків та дівчат та окремо з
кожної шахової дисципліни:
"класичні шахи" – швейцарська система у 9 турів;
"швидка гра" та "бліц" – швейцарська система у 9 турів.
Форма одягу учасників змагань має відповідати вимогам дрес-коду
Європейського шахового союзу.
Контроль часу для змагань з дисципліни "класичні шахи":

90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії
надається кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений
хід, починаючи з першого (час дозволеного запізнення на тур – 30 хвилин).
Контроль часу для змагань з дисципліни "швидка гра":
10 хвилин до закінчення партії надається кожному учаснику з
додаванням 5 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого (час
дозволеного запізнення на тур – 10 хвилин).
Контроль часу для змагань з дисципліни "бліц":
3 хвилини до закінчення партії надається кожному учаснику з
додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого (час
дозволеного запізнення на тур – 3 хвилини).
До змагань допускаються спортсмени із кваліфікацією не нижче
ІІІ розряду.
Головна суддівська колегія:
-головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії Хамзін Руслан
Абузарович (Миколаївська обл.);
-головний секретар змагань, суддя національної категорії – Малимоненко
Юрій Борисович (Полтавська обл..);
-заступник головного судді змагань, турнірний директор змагань Щербов
Григорій Анатолійович (Полтавська обл.);
-заступник головного судді змагань, арбітр ФІДЕ -Мартинков Олександр
Вікторович (Донецька обл.);
-інженер он-лайн трансляції партій- старший суддя змагань, суддя другої
категорії Некрасов Кирило Юрійович ( м. Київ);
-заступники головного судді змагань, суддя другої категорії , лікар –
Есаулко Костянтин Михайлович ( Полтавська обл.);
Організаційним комітетом змагань встановлено :
- чистий призовий фонд 50000 грн;
- Три юнаки та три дівчини за найкращим рейтингом ФІДЕ на 1.04.2021
року забезпечуються безкоштовним проживанням (ДТВ «Сонячний»)
та харчуванням за рахунок організаційного комітету.
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у чемпіонаті України,
нагороджуються дипломами Федерації та медалями Мінмолодьспорту
відповідних ступенів.
В зв’язку з карантином та посиленням протиепідемічних заходів на
території оздоровчого комплексу, учасники та особи, що супроводжують

зобов’язані поселитися у приміщенні оздоровчого комплексу «Нафтохімік»
ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький район, село Омельник, провулок
Сонячний, 11, www.ivushka.com.ua).
Є можливість проведення лікарських та SPA-процедур для учасників змагань.
До послуг спортсменів:
чисте повітря, котре оздоровлює, незабруднена річка, тенісний корт,
майданчик для професійного волейболу, футбольне поле, майданчик для
настільного тенісу та інше.
Надійний інтернет для тренерів, спортсменів, суддів !!!
Усі учасники та супроводжуючи особи при реєстрації надають довідки з
результатами тестування на COVID-19 на офіційному бланку, завірені
печаткою.
Вартість розміщення:
- Корпус № 4, 5 та 6 (ДТВ «Сонячний»), двомісне розміщення – 180 грн.
з особи;
- Оздоровчий комплекс, двомісне розміщення, номер стандарт – 400 грн.
з особи;
- Оздоровчий комплекс, двомісне розміщення, номер Люкс – 600 грн. з
особи;

Триразове комплексне харчування – 180 грн.

Ціни є відповідно на сайті www.ivushka.com.ua
Для бронювання номерів в оздоровчому комплексі «Нафтохімік» звертатися
до адміністратора за тел. (067)- 808-35-19 Світлана Василівна.
Реквізити для оплати:
ПАТ «Укртатнафта» Оздоровчий комплекс «Нафтохімік»
код 25172788
ІПН 001523016039, св-во 100270678
р/р UA633005280000026005455065879,
АТ «ОТП Банк» , м. Київ, МФО 300528
юр. адреса:39609, Полтавска обл., м.Кременчук, ул.Свіштовска, 3
факт.адреса: 39713, Полтавска обл.,Кременчуцький р-н, с.Омельник,
пров.Сонячний, 11
бух-я: тел.-факс (0536) 76-82-15 ел.пошта:mazur-vn@ukrtatnafta.com

Попередні заявки на участь у чемпіонаті України надсилаються не
пізніше ніж за сім днів до початку змагань на адресу:
Федерація, Щербов Григорій Анатолійович, chessman1@ukr.net,
тел. +38 (096) 709-81-79.
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 та
Севастополя, лікарем, копія паспорта (свідоцтва про народження), страхові
поліси, довідки з результатами експрес-тестування на визначення антигену
до вірусу COVID-19 на офіційному бланку, завірені печаткою.
До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
Запрошуємо на змагання з шахів на Полтавщині!!!

