"Шахова Школа" запрошує всіх бажаючих для занять шахами
Наші переваги:
• Групи формуються відповідно віку та рівню шахової гри. Від
найменших діток до дорослих любителів древньої гри.
• Окрема група для дорослих.
• Лекції та семінари з кращими шаховими тренерами України та
гросмейстерами.
• Групові, індивідуальні та дистанційні заняття по Skype.
• У нас працюють найкращі тренери з багаторічним досвідом роботи.
• Інноваційні підходи до занять.
• Серед наших вихованців чемпіони Києва, України та Європи!
Працюємо без вихідних з 09:00 до 21:00.
Адреса «Шахової Школи»:
вул. Дмитрівська 71 (Шевченківський район, метро Лук'янівська), 4-й поверх.
Контакти:
(063) 400-35-88 Семенов Дмитро (директор);
(073) 046-63-73 адміністратор
E-mail: chess_school@i.ua;
Сайт: www.facebook.com/groups/kiev.chess

Наші тренери:
• Семенов Дмитро – директор школи, міжнародний майстер, майстер спорту
України. Серед вихованців безліч чемпіонів міста Києва, чемпіони та призери
України, чемпіони Європи.
• Єщенко Вадим – міжнародний майстер, майстер по листуванню, автор дитячих
шахових книг. Серед вихованців є чемпіони і призери України, м.Києва, переможці
міжнародних турнірів, міжнародні гросмейстери та міжнародні майстри спорту.
• Приходько Олександр - тренер вищої категорії, майстер ФІДЕ, міжнародний
арбітр ФІДЕ, майстер спорту України. За більш ніж 20-ть років тренерської роботи
виховав десять майстрів спорту та більш ніж тридцять кандидатів в майстри
спорту.
• Герасименюк Михайло – майстер ФІДЕ, тренер ФІДЕ. З 2007 року працює
тренером з шахів, за цей час виховав переможців та призерів Чемпіонатів України
серед дітей та дорослих, бронзового призера Чемпіонату Європи та призера
Чемпіонату Ізраїлю, працював з гросмейстерами та майстрами спорту.
• Ейлазян Едуард – Майстер спорту України, Майстер ФІДЕ з шахової композиції,
автор системи досягнення успіху Edeilind. Автор методики підготовки шахістів
екстра-класу: чемпіонів світу, Європи та України з шахів. Співпрацював з
Г.К.Каспаровим (2003-2017).
• Євчин Максим - Майстер спорту України. Багаторазовий чемпіон м. Києва та
Всеукраїнських шахових турнірів. Більше п’яти років працює з шахістами різних
рівнів шахової майстерності.
• Хріновський Олексій – Кандидат в майстри спорту. Має досвід роботи зі
дошкільниками, школярами та дорослими. Тренує в школах та центрах розвитку
дитини.
• Самуненков Едуард – 1 розряд. Працює з початківцями та розрядниками. Перший
тренер сина – чемпіона Європи серед школярів до 9 років.
• Марченко Олексій – 1 розряд. Багато років тренує початківців та юних шахістів.
Працює в школах та дошкільних навчальних закладах.
• Острікова Тетяна – 2 розряд. Тренер з багаторічним досвідом роботи з
початківцями та наймолодшими шахістами.

