
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 14 років – фінал (класичні шахи,
швидка гра, бліц)

м.Дніпро, 20 січня - 2 лютого 2020 року

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Дитячо-юнацька спортивна школа №9, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Княгині
Ольги (Горького), 5.

Школа розташована в 10 хвилинах ходьби від залізничного вокзалу.

Центральний район міста.

ЯК ДОЇХАТИ

- З залізничного вокзалу трамвай №1 до зупинки Княгині Ольги (проспект Дмитрия
Яворницкого).

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

20 січня 2020 року:
09:00 – 18:00 – приїзд та реєстрація учасників змагань;
18:00 – технічна нарада.

21 січня 2020 року:
09:30 – урочисте відкриття змагань;
10:00 – 1 тур змагань з класичних шахів.

22 - 31 січня 2020 року:
10:00 - 2-й – 11-й тури змагань з класичних шахів;
11:00 – 18.00 – реєстрація учасників змагань з швидких шахів

1 лютого 2020 року:
10:00 – змагання з швидких шахів;
16:00 – 18:00 – реєстрація учасників змагань з блискавичної гри.

2 лютого 2020 року:
10:00 - змагання з блискавичної гри;
14:30 – церемонія нагородження переможців та урочисте закриття змагань.

УМОВИ ТА ВАРТІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ

ГОТЕЛЬ «ЮЖНИЙ», вул.Робоча, 174

Контактні телефони:

Адміністратор готелю - +38 (056) -766-32-39, 068 -132 -95 -15

- 144 грн. за добу (за 1 людину) - 3-х міст. номер без зручностей, зі сніданком;
- 159 грн. за добу (за 1 людину) - 2-х міст. номер без зручностей, зі сніданком;
- 165 грн. за добу (за 1 людину) - 3-х міст. номер, санвузел, зі сніданком.

https://2gis.ua/dnepropetrovsk/platform/14778119177109540
https://2gis.ua/dnepropetrovsk/platform/14778119177109540


Санвузел та душ на коридорі.
- 300 грн. за добу (за 1 людину) - 2-х міст. Номер, стандарт, зі зручностями та

сніданком;
- 375 грн. за добу - 1 міст. номер, зі зручностями та сніданком.

Проїзд маршрутки:
від ж/д вокзалу - № 117; 155 по вул. Робоча до готелю «Южний»
від пл. Островського /біля ж/д вокзалу/ - № 106 по вул. Робоча до готелю «Южний»
від автовокзалу – № 106; 117; 155 по вул. Робоча до готелю «Южний»

Трамвай№11 від ж/д вокзалу, зупинка «Театральна» чи «Центральна прохідна Южного
машинобудівного заводу»

ГОТЕЛЬ «Профпілкова», вул. Леоніда Стромцова (Вакуленчука), 3-а

Контактні телефони:
Адміністратор готелю - +38 067- 652-74-91, 067- 510-15-04

- 400 грн. за добу (увесь номер) - 3-х міст.
- 387,20 грн. за добу (увесь номер) - 2-х міст.
- 340,00 грн. за добу (увесь номер) - 2-х міст. номер /економ/.
- 387,20 грн. за добу (увесь номер) - 1-х міст. номер.

Номера обладнані сан.вузлом з душем.

Проїзд маршрутки:
від ж/д вокзалу - № 32 по пр. О.Поля (пр-т Кірова) до вул. Леоніда Стромцова
(Вакуленчука).

Трамвай№12 від пл.Островського (біля ж/д вокзалу), зупинка вул. Леоніда Стромцова
(Вакуленчука)

Тролейбус №5 від ж/д вокзалу до зупинки «Юність»

ГУРТОЖИТОК – за запитом.

РОЗМІЩЕННЯ НА КВАРТИРАХ

Дивитись сайт http://doba.ua/ http://nomera.dp.ua/ OLX
Квартиры посуточно в Днепропетровске

У разі виникнення труднощів з розміщенням, звертайтесь до Оргкомітету.

Оргкомітет чемпіонату

e-mail:
тел. (0562) 32-65-33

тел. моб. 098 413 95 49
Тимошенко Ірина Валеріївна

http://doba.ua/
http://nomera.dp.ua/
mailto:fhdo@ukr.net

