
 

 

Програма (Регламент) 

проведення Відкритого командного чемпіонату України  

з шахів серед учнівської молоді 
 

1. Мета і завдання 

Відкритий командний чемпіонат України з шахів серед учнівської молоді 

(далі – Змагання) проводиться з метою: 

- широкого залучення шкільної молоді до занять фізичною культурою та 

спортом; 

- подальшого розвитку шахів і популяризації в державі; 

- підвищення рівня майстерності спортсменів; 

- відбору сильніших спортсменів для участі в міжнародних змаганнях; 

- активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

Змагання проводяться з 27 по 29 березня 2018 року в актовій залі 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського за адресою: м. 

Київ, вулиця Івана Кудрі, 33 за швейцарською системою в 7-9 турів. 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво проведенням змагань здійснюють Український державний 

центр позашкільної освіти (далі - УДЦПО), громадська організація «Спортивний 

клуб «Інтелект, краса, сила столиці України» (далі – СК ІКС), Таврійський 

національний університет імені В. І. Вернадського (далі – ТНУ) та Федерація 

шахів України (далі – Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 

покладається на СК ІКС, та головного суддю змагань, кандидатура якого 

рекомендована Федерацією і затверджена наказом УДЦПО. 

 

4. Учасники змагань  

До участі у Змаганнях допускаються збірні команди Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Склад команди 5 осіб, з них 3 юнаки, 

1 дівчина, 1 тренер-представник. Вікові категорії учасників: юнаки і дівчата 2004 

року народження і молодші. Рівень допуску до змагань за класифікацією: не 

нижче І юнацького спортивного розряду. 

 

5. Характер заходу 

Змагання командні з шахів проводяться відповідно до Правил змагань та 

згідно програми проведення заходу. 

Контроль часу з швидких шахів: 10 хвилин до закінчення партії кожному 

учаснику з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з 1-го; з 

блискавичної гри в шахи: 3 хвилини до закінчення партії кожному учаснику з 

додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з 1-го. 

 

6. 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" 

 

7. Визначення та нагородження переможців і призерів змагань 

Утворення пар команд у разі застосування швейцарської системи 

здійснюється за набраними командними очками (2 очка за перемогу, 1 очко за 

нічию, 0 очок за поразку). 

Підсумкові місця команд у кожному виді програми окремо визначаються за 

найбільшою кількістю набраних командних очок. У разі однакової суми набраних 

очок у двох або більше команд місця визначаються за наступними додатковими 

показниками (у порядку пріоритету): 

за кількістю очок, набраних усіма гравцями команди; 

за результатом особистої зустрічі; 

за результатом на першій, другій, третій і т. д. дошці. 

Загальнокомандна першість визначається за найбільшою сумою очок, 

набраних спортсменами у двох видах програми. У разі однакової суми набраних 

очок у двох або більше команд місця визначаються за наступними додатковими 

показниками (у порядку пріоритету): 

за кількістю очок, набраних усіма гравцями команди; 

за результатом особистої зустрічі. 

Команди, що вибороли 1-3 місця у кожному з видів програми, 

нагороджуються дипломами УДЦПО та кубками. Спортсмени та тренери, 

команди яких посіли 1-3 місця у кожному виді програми, нагороджуються 

медалями та дипломами УДЦПО.  

Команди–переможці у загальнокомандному заліку нагороджуються 

дипломами СК ІКС та кубками. Спортсмени та тренери, команди яких посіли 1-3 

місця у загальнокомандному заліку, нагороджуються дипломами СК ІКС, ТНУ.

 Організаційний комітет спільно з головною суддівською колегією може 

встановити для заохочення кращих шахістів за показаними результатами на 

дошках тощо про що обов’язково вказується у Регламенті змагань. 

 

8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення змагання здійснюються за рахунок 

Федерації та інших коштів, залучених ІКС, ТНУ, Федерацією та організаторами 

змагань. 

УДЦПО несе витрати на нагородження переможців змагань.  

СК ІКС несе витрати на нагородження кубками та дипломами переможців 

змагань у загальнокомандному заліку. 

Участь у змаганнях команд-учасників (проїзд у обидва кінці, добові в 

дорозі, проживання, харчування тощо) здійснюється за рахунок організацій, що їх 

відряджають. 

 

9. Строки та порядок подання заявок на участь 

Попередні заявки на участь команд у змаганнях надсилаються не пізніше 

ніж за 10 днів до початку змагань на адресу: УДЦПО: 01021, м. Київ, Кловський 



узвіз, 8 або на електронну адресу: fantazir@ukr.net (контактна особа - Захарчук 

Іван Романович тел.: 099-262-1707). 

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

екземпляри іменної заявки, що завірені печаткою та підписом керівництва 

структурних підрозділів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, лікарем, 

свідоцтва про народження, страхові поліси дійсні на термін проведення змагань. 

До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в 

установлений термін свою участь. 

 Протоколи з результатами змагань, оригінали заявок, звіт головного судді  

подаються протягом п'яти календарних днів після закінчення змагань на адресу:              

УДЦПО: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8. 

 

10. Медичне забезпечення 

Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря зі спортивної медицини на змаганнях обов’язкова. 

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного 

судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, 

організаторів змагань. 

 

 

mailto:fantazir@ukr.net


 

Додаток  

до Програми (Регламенту) проведення Відкритого 

командного чемпіонату України з шахів серед учнівської 

молоді 

 

З А Я В К А 

на участь команди _________________________області  

у Відкритому командному чемпіонаті України з шахів серед учнівської молоді 

 
 

№ Вид програми  Прізвище, ім'я учасника 
Спорт. 

розряд 

Дата 

народж. 

Клас (курс),  

навч. закл. 
Домашня адреса 

Дозвіл 

лікаря 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Тренер-керівник команди ____________________________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

 

Керівник __________________________________________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада/ 

 

  М.П. 


