
В чемпiонатах MicTa Пирятино, Де була единою жiнкою, за перiод з 1981 року

по 2014 piK тримала перШе мiсце 11 разiв та друге - 4 разц

КолИ в 2ОО4 роцi був започаткований Меморiал Людмили Руденко - першоТ

радянськоi чемпiонки cBiTy з шахiв серед жiнок, Надiя Шамфарова l

неодноразово займ€Lла в ньому призовi мiсця, незважаючи на те, що участь у.

змаганнях приймали майстри спорту та майстри мiжнародного класу,



Запрош;ваJIасЬ НалiЯ СавелiТвНа i на обласнi змагання галузевих профспiлок,

де за першi .дu лру.i мiсця нагороджена 11-ма грамотами та 2-ма дипломами,

Неодноразово захищаJIа честь Пирятинщини в змаганнях ВО <Чернiгiвнафто-

газгеологiя>, вiйськових частин, меморiалiв Iлъiна та Лялi Убийвовк, на

.r|"r" СорочиНськогО "prui*y, 
Героя СоцiалiстичноТ праui м,т, Юрченка та

iH., де займала мiсця не нижче другого,

Надiя Шамфарова була також сильною шашкiсткою. Так, в 1973р,, 1978 р, та

2008 рочi зайняла першi мiсця на обласних змаганнях ЩСТ>> Колос>, в 1970

рочi - Друге, а в 1970 тав 1979 роках виборола золотий дублъ, ставши

одночасно чемпiонкою областi з шахiв та з шашок,

Шашки принесли iй гrеремогу у змаганнях профспiлки ВО <Чернiгiвнафто-

газгеологiя>.

СереД шашкiстiв районУ була першоЮ в 2013 роцi i другою в 2012 роцi,

ПочинаЮчизt997 рокУ по 2014 piK в районному KoнKypci <Спортсмен року)

входила до rrризовоТ трiйки.

в 201з роцi нагороджена вiдзнакою <<Ветеран спорту), в 2005 рочi -
Почесною грамотою Полтавськоi обласноi ради, в 2012 роui - Грамотою

Управлiння фiзкультури i спорту Полтавськоi обласноТ державноТ

адмiнiстрацiт, в 2оl,з рочi - Грамотою Полтавсъкого обласного товариства

uKono.o, а з 1984 року по 2014 piK - численними Грамотами Пирятинськоi

районноi державноi адмiнiстрацiТ, Пирятинсъких районноi та мiоъкоТ рад, а

також iнших органiзацiй i структур,

В доробку спортсменки багато дипломiв, кубкiв, медалей, cyBeHipiB.

Будrlи самоучкою, шахiстка нiколи не користувалася послугами TpegepiB чи

персонаJIъного комш)>ютера, проте маJIа багату професiйну бiблiотеку,

свiй останнiй TypHip Надiя Шамфарова зiграла на облаоних змаганнях в

полтавi в листопадt2оI4 рок1r, де традицiйно стала першою серед

ýспортсменiв ЩСТ <Колос>>.

7 квiтня 2015 року Надii Савелiiвни не стало,

Нагороди ШамфаровоТ Н. С.

Першiсть ДСТ <<Колгоспник) потiм -<Колос>>. Республiканськi змагання,

19б5 р. - 1-е мiсце, Ялта. Грамота цр дсТ <Колгоспник)



1966 р.

1971 р.

1976 р,

1978 р.

1981 р.

198З р.

1984 р.

1985 р.

- I-2 е мiсце, Щнiпропетровськ; Грамота цр дсТ <<Колгоспник))

- З-е мiсце, PiBHe. ,Щиплом III-го стуtIеня цр дсТ <<Колос>>

-1-(2)-е мiсце, Донецьк. ,,Щиплом II-го ступеня t{P дсТ <<Колос>>

- |-2е мiсце, Одеса. Щиплом II-го ступеня ЦР ДСТ <Колос>

- 1-е мiсце, XapKiB. Кубок Украiни IT ДСТ <<Колос>>

-З-е мiсце, .Щиплом III-го ступеня t{P ДСТ <<Колос>

- 3-с мiсце, Красноперекопськ. Грамота I-p дсТ <<Колос>'

- 3-е мiсце, Енергодар. Щиплом III-го ступеня I_p дсТ <Колос>>

IvIеморiали Людмили Руденко

2008 р. - 3-е мiсце. Лубни. Грамота Управлiння фiзкультури i спорту

ПолтавськоТ ОДА

2011 р. _ 3-е мiсце. Лубни. Грамота Управлiння фiзкультури i спорту

Полтавськоi ОДА

2013 р._ 2-е мiсце. Лубни. Грамота Управлiння фiзкультури i спорту

ПолтавськоТ ОЩА

обласна першiсть дсТ <Колос> з шахiв (Полтава)

1961 р.

1962 р.

|967 р.

1970 р.

1,972 р.

\97З р.

- 1-е мiсце. Полтава.

-1-е мiсце. Полтава. Грамота ПолтавськоТ облради дсТ <(Колгоспник))

-1-емiсце.ГрамотаПолтавськоТоблраДИrcТ<КолгоспнИк))
* 1-,€ мiсце. Гадяч. Грамота Полтавсъкоi облради ЩСТ <Колгоспник)

- 1-е мiсце. Грамота ПолтавськоТ облради ЩСТ <<Колос>

- 1-е мiсце. Лубни. Грамота ПолтавсъкоТ облради ДСТ <Колос>



1978 р._ 1-е мiсце..карлiвка. грамота полтавськоI облради тов. <<колос>>

|glg.p. - 1-е мiсце. Полтава. Грамота Полтавськоi облради тов, <<Колос>

|979р.-1-е мiсце. Лохвиця. Грамота. Приз Полтавсъкоi облради ДСТ <Колос>>

1980 р. - 1,е мiсце. Карлiвка. Грамота Полтавськоi облради ДСТ <<Колос>>

1990 р. _ 1_е мiсце. миргород. грамота полтавськот облради ст <колос>

|992 р.- 1-е мiсце. Кременчук. Грамота ПолтавськоТ облради СТ <Колос>

Igg4p._ 1_е мiсце. полтава. грамота полтавськоi облради ст <<колос>

1995 р, - 1.е мiоце. В. Сорочинцi. Грамота Полтавськоi облради СТ <<Колос>>

1996 р. - 1_е мiсце. миргород. грамота полтавськоi облради ст <колос>

tg97 р. _ t_e мiсце. в. сорочинцi. грамота полтавськоi облради ст <<колос>>

1998 р. -1:е мiсце. В. Сорочинцi. Грамота ПолтавськоТ облради СТ <<Колос>

1999 р. - 1-е мiсце. Миргород. Грамота Полтавськоi облради СТ <Колос>

|gggp. - 1-е мiсце. В. Сорочинцi. Грамота ПолтавськоТ облради тов, <Колос>

1999 р. - 1-е мiсце.Полтава. Грамота Полтавськоi облради тов, <<Колос>

2000 р._ 1_е мiсце. решетилiвка. грамота полтавськот облради тов. <колос>>

2000 р. - l -e мiсце. Полтава. Грамота ПолтавськоТ облради тов. <<Колос>

2001 р. - 1 -е мiсце. Полтава. Грамота ПолтавськоТ облради тов. <<Колос>

2оO2р._ 1_е мiсце. потоки. грамота полтавськот облради тов. <колос>>

2ОO2р.- 1-е мiсце. Решетилiвка. Грамота Полтавськоi облради тов, <Колос>

2003 р. - 1-е мiсце. Полтава. Грамота ПолтавськоТ облради тов. <<Колос>

20о7 р. 1-е мiсце. кобеляки. грамота полтавськоi обл. органiзацiт вФст
d 

<<Колос>>

2009 р. - 1-е мiсце. Кобеляки. Грамота ПолтавськоI обл. органiзацii вФст

кКолос>

2010 р,_2_емiсце. кобеляки. грамота управлiння фiзкулътури i спорту



Змагання обласних профспiлок

|962 р. - 2-е мiсце. Щиплом II-го ступеня Полтавськоi обласноi ради

союзу спортивних органiзацiй i товариств

19б5 р. - 3 -е мiсце. Полтава. Граiмота ПолтавськоТ облради профспiлок

196б р. -2-е мiсце. Полтава. Щиплом II ступеня Полтавськоi облради союзу

портивних органlзацlи l товариств

1966 р. -1-е мiсце. Полтава. ,Щиплом I-го ступеня Полтавськоi облради союзу

апортивних органiзацiй i товариств

|970 р. - 1-е мiсце (шахи i шашки) Грамота Полтавськоi облради

профспiлок

Ig7O р. -1-е мiсце. Щиплом I-го ступеня ПолтавськоТ облради ДСТ <Спартак>

1970 р.-2-е мiсце. (Команднi. Шахи i tтташки). Полтава. ,Щиплом II-го ступеня

спорткомiтету Полтавського облвиконкому

\975 р.2-е мiсце. Полтава. Щиплом II-го ступеня спорткомiтету Полтавсько-

го облвиконкому

1981 р. i -е мiсце. Полтава, Грамота ПрезидiТ Полтавськоi облради профспiлок

1982 р. 1-2 мiсце. Грамота ПрезидiТ Полтавськоi облради профспiлок

19В7 р.- 1-е мiсце. Полтава. Грамота ПолтавськоТ облради ДФСТ профспiлок

i 9В9р,1-е мiсце Пирятин Грамота Пирятинськоi райради ВДФСТ профспiлок

1990 р.l-е мiсце. Комсомольсък. Грамота Спорткомiтету Полтавського обл-

виконкому

1990 р.-1-е мiсце. N{иргород. Грамота Полтавськоi облради ВФДСТ проф-

спiлок

1990 р.-1-е мiсце. Полтава. Грамота ПолтавськоТ облради ВДФСТ проф

спlлок



Полтавсъкоi ОЩА
"",:,"":.::

2011 р.l_е мiсце. хорол. грамота полтавськот обл, органiзацii вФст <колос>

20t2р.lмiсцеМиргород.ГрамотаПолтавськоТобл.органiзацiiВФСТ<Колос>

ZОtЗр.l-е мiсце. Миргоilод. Грамота Полтавськоi обл, органiзацii вФст

<Колос>

20|4р._ 1_е мiсце. миргород. грамота полтавсъкоi обл, органiзацii вФст

<<Колос>>

I

Пирятинсъкi райоrr"i (,Цчi),yp"ip"

1971 р. - 1-е мiсце. Грамота Пирятинськоi райрали дсТ <<Колос>>

i981 р. - 1-е мiсце. Грамота Пирятинськот райрали дст <Колос>

Ig82p.- 1-е мiсце. Грамота ПирятинськоТ райради дсТ <Колос>

1984 р.- 1-е мiсце. ,Щиплом ПирятинськоТ райради дсТ < Колос>

1985 р. - 1-е мiсце. Грамота ПирятинськоТ райради дсТ <Колос>

198б р. . |-2-емiсце.'Щиплом ПирятинськоI райрали ДСТ <<Колос> '

1989р._1.2.емiсце.ГрамотаПирятинсъкоi.райраДиВДФСТпрофспiлок

1995 р. - i-e мiсце. Грамота ПйрятинськоТ райради кпФсТ <<Колос>

1998р._1.емiсце.ГрамотаПирятинськоТрайрадиСТ<Колос>

2008р._2.емiсце.ГрамотаПирятинськоiмiськоiРаДи

2014 р._2i_"мiсце. Грамота сектору сiю>i молодi i спорту Пирятинськоi РДА

1-е мiсце. Грамота Пирятинсъкоi райради дсТ < Колос>

1-е мiсце. Грамота Пирятинсъкоi райради Д€Т <<Колос>

1-е мiсце. Грамота Пирятинсъкоi райради дсТ <Колос>

1-е мiсце. Грамота Пирятинськоi райради дсТ <Колос>



Нагороди

Медалъ ( вiдзнака) кВетеран спорту) 2013 р,

Звання <<Спортсмен року) |997р.,1998 р., 1999 р.,2002 р., 2008 р. - 1-е мiсце,

2011 р. -II-е мiсце, 20t2p. -III-е мiсце, 2ОI3 р JI-е мiсце, 2014 р,-II-е мiсце

2005р._ПочесНа|раМотаПолтавськоiобласноiРаДи

2OI2p._ Грамота угIравлiння фiзичноТ культури i спорту Полтавськоi ощд

201Зр. - Грамота Полтавського обласного спортивного товариства <<Колос>>

201,4 р. - Почесна грамота ПолтавсъкоТ ОДА

1984р. -20|4р.- Грамоти Пирятинськоi рдд, районноi та MicbKoT рал - 14 шт,


