
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 III літньої Гімназіади України з шахів

Термін проведення змагання: з 05 по 10 квітня 2021 року.

Місце збору учасників змагань: м. Кременчук, Полтавська область, вул.
Свіштовська, 3 (Нафтопереробний завод).
Доставка до місця проведення змагання за попереднім замовленням або
самостійно ( розклад транспорту додається)
Крім того з 5-10.04.2021 доставка учасників до місця проведення змагань
щоденно:

- 8-00 від зупинки нафтопереробний завод ПАТ «Укртатнафта», кінцева,
вул. Свіштовська, 3 до оздоровчого комплексу «Нафтохімік»,

с. Омельник, пров.Сонячний, 11

- 17-00 від оздоровчого комплексу «Нафтохімік», с. Омельник,
пров.Сонячний, 11до зупинки нафтопереробний завод ПАТ «Укртатнафта»,
кінцева, вул. Свіштовська, 3.

Місце проведення змагань: с. Омельник, Кременчуцький район, Полтавська
область, пров. Сонячний, 11- приміщення 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.
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, учні 7-11 класів 2003, 2004 та
2005 року народження.

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



Кількість учасників в особистій першості не обмежена.

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.

Відповідно до розробленою ДЮК системи проведення змагань, мінімальна
кількість спортсменів від регіону у Гімназіаді не встановлена (тобто
прийняти участь може навіть один спортсмен від регіону).

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

Контроль часу: 90 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з
додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.

Програма проведення змагань:

05 квітня 2021 року:

10:00 – 18:00 – реєстрація учасників;

18:00 – технічна нарада.

06 квітня 2021 року:

14:30 - урочисте відкриття змагань;

15:00 – 1 тур змагань.

07 квітня 2021 року:

10:00 - 2-й тур.

16:00 - 3-й тур.

08 квітня 2021 року:

10:00 - 4-й тур.

09 квітня 2021 року:

10:00 - 5-й тур.

16:00 - 6-й тур.

10 квітня 2021 року:

10:00 - 7-й тур.

15:00 – церемонія нагородження переможців та урочисте закриття змагань.



Учасники (1 юнак та 1 дівчина) 7-10 класів, які покажуть кращий результат в
особистій першості, отримують право участі у XVIII Всесвітній літній
Гімназіаді. У разі якщо вони не скористаються можливістю участі у XVIII
Всесвітній літній Гімназіаді, їх замінюють відповідно ті учасники 7-10 класів,
які посіли наступні місця.

Головна суддівська колегія:
-головний суддя змагань, арбітр ФІДЕ, Мартинков Олександр Вікторович
(Донецька обл.);
-заступник головного судді змагань, турнірний директор змагань Щербов
Григорій Анатолійович (Полтавська обл.);
-головний секретар змагань, арбітр ФІДЕ – Малимоненко Юрій Борисович
(Полтавська обл..);
-заступники головного судді змагань, суддя другої категорії , лікар – Есаулко
Костянтин Михайлович ( Полтавська обл.);
Суддівська колегія :
-старший суддя, суддя другої категорії – Мартинкова Наталія Леонідівна
( Донецька обл.);
-старший суддя, суддя другої категорії –Кислий Василь
Миколайович( Полтавська обл.).
Організаційним комітетом змагань встановлено :

- чистий призовий фонд 30000 грн;

- Три юнаки та три дівчини за найкращим рейтингом ФІДЕ на 1.03.2020
року забезпечуються безкоштовним проживанням та харчуванням за
рахунок організаційного комітету.

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 !!!
Усі учасники при реєстрації надають довідки з результатами тестування на
COVID-19 на офіційному бланку, завірені печаткою.

Вартість розміщення:



- Корпус №5 (ДТВ «Сонячний»), двомісне розміщення – 180 грн. з особи;
- Оздоровчий комплекс, двомісне розміщення, номер стандарт – 400 грн.

з особи;
- Оздоровчий комплекс, двомісне розміщення, номер Люкс – 600 грн. з

особи;

Триразове комплексне харчування – 180 грн.

Ціни є відповідно на сайті www.ivushka.com.ua
Для бронювання номерів в оздоровчому комплексі «Нафтохімік» звертатися
до адміністратора за тел. (067)- 808-35-19 Світлана Василівна.

Реквізити для оплати:
ПАТ «Укртатнафта» Оздоровчий комплекс «Нафтохімік»
код 25172788
ІПН 001523016039, св-во 100270678
р/р UA633005280000026005455065879,

АТ «ОТП Банк» , м. Київ, МФО 300528

юр. адреса:39609, Полтавска обл., м.Кременчук, ул.Свіштовска, 3

факт.адреса: 39713, Полтавска обл.,Кременчуцький р-н, с.Омельник,
пров.Сонячний, 11

бух-я: тел.-факс (0536) 76-82-15 ел.пошта:mazur-vn@ukrtatnafta.com

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, 05.04.2021 р.
Технічна нарада о 18:00, 05.04.2021 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).

Запрошуємо на змагання з шахів на Полтавщині!!!


