Увага!
Міністерство освіти і науки України, Комітет фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти та науки України, Українська федерація учнівського спорту ,
Федерація шахів України та Полтавська обласна федерація шахів при підтримці
ПАТ ,,Укртатнафта“ запрошують збірні команди областей з шахів закладів
середньої світи областей прийняти участь у змаганнях II літньої Гімназіади
України з шахів
Термін проведення змагання: з 06 по 11 квітня 2020 року.
Місце збору учасників змагань: м. Кременчук, Полтавська область, проспект
Лесі Українки, буд. 33 - ,,Центр культури і дозвілля“ (Палац культури ,,Нафтохімік“)
ПАТ ,,Укртатнафта“.
Доставка до місця проведення змагання за попереднім замовленням або
самостійно ( розклад транспорту додається)
Місце проведення змагань: село Омельник, Кременчуцький район, Полтавська
область,
провулок
Сонячний,
11приміщення
оздоровчого
комплексу ,,Нафтохімік“ ПАТ ,,Укртатнафта “ (30 хвилин від центру міста
Кременчука).
Змагання проводяться згідно з діючими в Україні правилами змагань та у
відповідності до затвердженого регламенту.
Головна суддівська колегія:
-головний суддя змагань, арбітр ФІДЕ, турнірний директор змагань Щербов Григорій
Анатолійович (Полтавська обл.);
-головний секретар змагань, арбітр ФІДЕ – Мартинков Олександр Вікторович
(Донецька обл.);
-заступники головного судді змагань:
суддя національної категорії – Малимоненко Юрій Борисович (Полтавська обл..);
- суддя другої категорії , лікар – Есаулко Костянтин Михайлович
( Полтавська обл.).
-суддя другої категорії – Мартинкова Наталія Леонідівна ( Донецька обл.)
Організаційним комітетом змагань встановлено чистий призовий фонд:
30000 грн.
Учасники та особи, що супроводжують, зможуть 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 !!!
вартість за добу в оздоровчому комплексі «Івушка»
стандартні номери – 300,00 гривень за добу (за одну особу);
– 400,00 гривень за добу без підселення;
люкс
– 400,00 гривень за добу ( за одну особу);
–

500,00 гривень за добу без підселення.

вартість за добу в оздоровчому таборі «Сонячний»
№ 3, 4, 5, 6 корпуси – 140,00 гривень за добу ( за одну особу);
-180,00 гривень за добу без підселення.
Вартість харчування учасників, суддів та інших осіб:
Для учасників турнірів – триразове харчування за добу – 160 грн.
( сніданок-45 грн., обід- 70 грн., вечеря – 45 грн.)
Реквізити для оплати:
ОК «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта»
Код 25172788
р/рUA163282090000026001010051007 в АТ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209
ІНН 001523016039, св. 100270678
За рішенням організаційного комітету змагань – три шахіста та три шахістки
(пріоритет рейтинг ФІДЕ на 01.03.2020 року) забезпечуються безкоштовним
проживанням та триразовим харчуванням на термін з 06 по 11 квітня 2020 року .
Онлайн реєстрація - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn9zPPZVd03OzY5fd6jB3TacOup0nKud6Po9KrmCEuTwF_Q/viewform
З приводу попередньої реєстрації учасників змагань або інших організаційних
питань звертатися до турнірного директора змагань, президента ПОФШ Щербова
Григорія Анатолійовича.
Контактні номери: 0955139242 (Vodafone), 0967098179 (Kyivstar).
E-mail: chessman1@ukr.net.
Реєстрація учасників в, здійснюється за місцем проведення змагання - до 18:00 в
день приїзду, 06.04.2020 р.
Технічна нарада о 18:00, 06.04.2020 р. в ігровій залі.
У день приїзду на змагання тренер-представник команди подає до мандатної комісії
наступні , документи:
- іменну заявку, надруковану у двох примірниках і завірену лікарем ЛФД або
медичного закладу, в якій обов’язково повинно вказано повна назва навчального
закладу кожного учасника;
- технічну заявку.

На кожного учасника подаються:
- свідоцтво про народження чи паспорт( ID картка ) громадянина України;
- учнівський квиток або довідка навчального закладу;
- страхових поліс, дійсний під час проведення змагань.
Всі учасники змагань повинні мати ксерокопію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номеру та ксерокопію паспорту ( або свідоцтва про народження).
З приводу замовлення проживання та харчування учасників і суддів змагань, інших
організаційних питань звертатися до заступника турнірного директора змагань –
Попенка Юрія Костянтиновича, контактні номери: 0980044266 (Kyivstar),
0663967657 (Vodafone). З понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00, в суботу і
неділю та інший час на E– mail: popenko-uk@ukrtatnafta.com або до турнірного
директора!!!
Запрошуємо на змагання з шахів на Полтавщині!!!
Розклад транспорту до місця змагань та зворотно:
1.Від оздоровчого комплексу (с. Омельник ) до Палацу « Нафтохімік» (зупинка «Тех.
Училище»):
06:40; 09:00; 14:30 ( крім вихідних днів); 17:00; 21:00.
2. Від заводоуправління ПАТ«УКРТАТНАФТА» до оздоровчого комплексу (с.
Омельник ): 08:20; 16:30; 20:20.
3.Від Палацу « Нафтохімік » ( зупинка «Тех. Училище» ) до оздоровчого комплексу (с.
Омельник): 08:00; 13:20 ( крім вихідних днів!); 20:10.
Примітка:
Від ЗД Вокзалу та Автовокзалу до Палацу « Нафтохімік» (зупинка «Тех. Училище»)
маршрутним мікроавтобусом № 15 , №17 (у напрямку до Молодіжного р-ну) або
зразу до заводоуправління ПАТ «УКРТАТНАФТА».
4.Від зупинки «Центральний ринок» біля супермаркету « МАРКЕТОПТ» неподалік
Автовокзалу) маршрутним автобусом № 135 , №105 ( до с. Омельник):
04:50; 06:10; 08:05; 11:40; 14:30; 17:10; 20:00.
5.Від с. Омельник до ЗД Вокзалу або Автовокзалу:
06:00; 07:10; 09:00; 12:35; 15:40; 18:15; 20:50.

