
Увага!
Міністерство освіти і науки України, Комітет з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України, Українська федерація

учнівського спорту, Федерація шахів України та Полтавська обласна
федерація шахів при підтримці Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка запрошують збірні команди областей з

шахів взяти участь у V літній Гімназіаді України з шахів

Термін проведення змагання: з 06 по 09 квітня 2023 року.

Місце проведення змагань: м. Полтава, Полтавська область,
вул. Остроградського, 2, читальна зала бібліотеки ім. М.А. Жовтобрюха
навчального корпусу №2 Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка.

Змагання проводяться згідно з чинними в Україні правилами змагань та у
відповідності до затвердженого регламенту.

До участі у Гімназіаді допускаються збірні команди територій, які
складаються із учнів та учениць закладів загальної середньої освіти.

Не допускаються до змагань учні та учениці спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю (як в складі збірних команд територій, так і
особисто).

Вікова категорія учасників: юнаки та дівчата 2008, 2009 та 2010 року
народження.

Склад команди: юнаки - 3, дівчата – 2, тренер-представник – 1.

Кількість команд – по одній від території, з визначенням командного заліку
за найкращим результатом 3 юнаків та 2 дівчат від кожної території в особистій
першості.

До участі допускаються команди у неповному складі.

Змагання - особисті (з командним заліком), проводитимуться за
швейцарською системою у 7 турів.

Контроль часу: 60 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з
додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.

Програма проведення змагань:

06 квітня 2023 року:

10:00 – 13:00 – реєстрація учасників
14:00 – технічна нарада
14:30 - урочисте відкриття змагань
15:00 – 1 тур змагань



07 квітня 2023 року:

09:00 - 2-й тур
13:00 - 3-й тур
16:00 – 4-й тур

08 квітня 2023 року:

09:00 - 5-й тур
13:00 - 6-й тур
09 квітня 2023 року:

09:00 - 7-й тур
13:00 – церемонія нагородження переможців та урочисте закриття змагань.

Головна суддівська колегія:
- головний суддя змагань, арбітр ФІДЕ, Григорій ЩЕРБОВ (Полтавська обл.);
- головний секретар змагань, суддя національної категорії –
Юрій МАЛИМОНЕНКО (Полтавська обл.);
- заступник головного судді змагань, суддя другої категорії – Юрій РЯБЕНКО
(Полтавська обл.);
- заступник головного судді змагань, суддя другої категорії, лікар – Олександр
ШТЕПА ( Полтавська обл.).

Учасники та особи, що супроводжують, зможуть поселитися у готелі
«АЛМАЗ» (м.Полтава, вул. Київське шосе, 60, тел.(097)307-09-09, (066)711-77-
72). Бронювання до 27.03.2023!

Вартість розміщення: одномісного номера - 600 грн за добу, двомісного -
600 грн, тримісного – 900 грн за добу

Пропонується триразове комплексне харчування – 230 грн.

З приводу попередньої реєстрації учасників змагань або інших
організаційних питань звертатися до турнірного директора змагань, президента
ПОФШ ЩЕРБОВА Григорія Анатолійовича.

Контактний номер: 0506680795 (Vodafone).
E-mail: chessman1@ukr.net.
Реєстрація учасників здійснюється за місцем проведення змагання –

до 13:00 в день приїзду 06.04.2023 р.
Технічна нарада о 14:00 06.04.2023 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 вказати повну назву навчального
закладу кожного учасника;
- технічну заявку.



На кожного учасника подаються:
- свідоцтво про народження чи паспорт (ID картка) громадянина України;
- учнівський квиток або довідка з навчального закладу;
- страхових поліс, дійсний під час проведення змагань.
Всі учасники змагань повинні мати ксерокопію довідки про присвоєння

ідентифікаційного номера та ксерокопію паспорта (або свідоцтва про
народження).

Запрошуємо на змагання з шахів на Полтавщині!!!
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