
Увага!

Міністерство молоді та спорту України, Федерація шахів України,
Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної
адміністрації та Дніпропетровська обласна федерація шахів України
запрошують шахісток України прийняти участь у чемпіонаті України з
шахів (класичні шахи)– півфінал серед жінок та у чемпіонаті України з
шахів (рапід та бліц).
Терміни проведення змагань: 8 – 20 жовтня 2021 року.

Місце проведення змагань: Дніпропетровський обласний шахово-
шашковий клуб ім Й.С. Уріха (м. Дніпро, вул. Вернадського, 27).
Змагання проводяться згідно з діючими в Україні правилами змагань та у
відповідності до затверджених регламентів.

Головна суддівська колегія:
-головний суддя змагань, міжнародний арбітр Товчига Олег Григорович (м.
Київ);
-головний секретар змагань, арбітр ФІДЕ Тимошенко Ірина Валеріївна
(м. Дніпро);
- заступник головного судді змагань, турнірний директор – міжнародний
гросмейстер, суддя Першої категорії Гутман Геннадій Михайлович
(м. Дніпро);
- заступник головного судді змагань, національний суддя Казмірук Вадим
В’ячеславович ( м. Кривий Ріг);
1.Реєстрація учасниць проводиться тільки при наявності теста на коронавірус
(зроблений за 72 години до поселення). Шахістки, які зробили вакцинацію,
повинні пред’явити сертифікат.
2. Обов’язковий щоденний безконтактний скринiнг температури;
3. Дотримання соцiальної дистанцiї в 1,5 м.;
4. Обов’язковий масковий режим.
Зазначенi вимоги є обов’язковими до виконання i визначенi постановами
МОЗ України №32 вiд 02.06.2020 та №36 вiд 06.06 2020.

З приводу попередньої реєстрації учасниць змагань або інших
організаційних питань звертатися до турнірного директора змагань,

Гутмана Геннадія Михайловича, gutmangennadi@gmail.com,
моб. +38 (093) 642 – 20 - 98,

або головного судді, Товчиги Олега Григоровича, olegtovchyga@ukr.net
моб. +38 (067) 660 – 97 - 85.



Список зареєстрованих шахісток буде висвітлюватися на сайті chess-
result.com.
Реєстрація учасниць чемпіонату України з шахів (класичні шахи) –
півфінал серед жінок, здійснюється за місцем проведення змагання - до
18:00 в день приїзду, 08.10.2021р.

Реєстрація учасниць чемпіонату України з шахів (рапід та бліц),
здійснюється за місцем проведення змагання:
- рапід - 08.10.2021 р. 10:00 - 18:00;

17.10.2021 р. 16:00-18:00);
- бліц - 08.10.2021 р. 10:00 - 18:00;

o 17.10.2021 р. 16:00-18:00;
o 19.10.2021 р. 16:00-18.00.

Вимоги до допуску учасниць для участі у змаганнях – у додатках .
Всі учасниці змагань повинні мати ксерокопію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номеру та ксерокопію паспорту ( або свідоцтва про
народження).
З приводу замовлення проживання та харчування учасниць, тренерів та
супроводжуючих осіб, інших організаційних питань звертатися до
заступника головного судді турнірного директора змагань, Гутмана
Геннадія Михайловича, gutmangennadi@gmail.com, моб. +38 (093) 642 –
20 – 98.

Запрошуємо на змагання з шахів на Дніпропетровщину!!!


