
ДО ВІДОМА
учасників ІІІ чемпіонату України з інтелектуальних видів спорту

(шахи і шашки «64»)

Третій чемпіонат України з інтелектуальних видів спорту (шахи і
шашки «64») відбудеться, як передбачено Регламентом з 03 по 08 липня
2018 року в м. Суми в приміщенні Сумського будівельного коледжу за
адресою: вул. Петропавлівська, 108.

Там же буде забезпечено проживання учасників чемпіонату.
Приїзд і збір учасників чемпіонату України з інтелектуальних видів

спорту (шахи і шашки «64») і їх розміщення 03 липня 2018 року в
приміщенні Сумського будівельного коледжу за адресою (м. Суми,
вулиця Петропавлівська, будинок 108).

Дата проведення чемпіонату:
03-08 липня 2018 року
Місце проведення:
Сумський будівельний коледж за адресою: вул. Петропавлівська, 108.

Система проведення:
Змагання проводяться згідно з діючими в Україні правилами змагань та
затвердженого регламенту.

Програма змагань:
03 липня 2018 року приїзд та розміщення учасників.
04 липня 2018 року 10.00 – 10.30 реєстрація учасників

10.30 – технічна нарада
11.00 – урочисте відкриття чемпіонату

11.30 – початок змагань 1-2 тури
05 липня 2018 року 10.00 – 3-4 тури
06 липня 2018 року 10.00 – 5-6 тури
07 липня 2018 року 10.00 – 7-8 тури
08 липня 2018 року 10.00 – 9-й тур

14.00 – підведення підсумків, нагородження
переможців та призерів, урочисте закриття
чемпіонату.
Від’їзд учасників

Проживання:
Гуртожиток Сумського будівельного коледжу за адресою: (м. Суми,
вулиця Петропавлівська, будинок 108).
Завідувач гуртожитку – Гришина Антоніна Олексіївна,
тел. (066) 447-09-61.



Варта гуртожитку – тел. (0542) 22-63-23
Орієнтовна вартість проживання за 1 добу 1 особи – 25-35 грн.

Харчування:
За місцем проведення чемпіонату.
Орієнтовна вартість обіду – 35-40 грн.

Реєстрація та додаткова інформація:
Прохання зареєструватись до 25 червня 2018 року за електронними адресами:

Савченко Володимир Андрійович, електронна адреса
andreysavchen@ukr.net, моб. тел. (099) 683-72-93 (шахи).

Кафтарян Левон Суренович, електронна адреса
Levon.Kaftaryan@gmail.com, моб. тел. (050) 530-78-55 (шашки).

Проїзд до Сумського будівельного коледжу (м. Суми, вул.
Петропавлів-ська, буд. 108):
- від залізничного вокзалу тролейбусами №3 і №4, зупинка «Будівельний
коледж»;
- від кінцевої зупинки (вул. Кондтратьєва (колишній аеропорт)) -
тролейбусами №3 і №4 до зупинки «Будівельний коледж»; маршрутне таксі
№12, №3, №14, №4 до зупинки «Будівельний коледж»;
- від автовокзалу маршрутне таксі №15 і №52 до зупинки «Будівельний
коледж»;
- з району «Хіммістечко» маршрутне таксі №4 до зупинки «Будівельний
коледж».

Оргкомітет


