ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України з шашок (шашки-64,
класична, швидка, блискавична гра) (ІІІ ранг)
1. Цілі та завдання
Чемпіонат України з шашок (шашки-64, класична, швидка, блискавична
гра) (ІІІ ранг) (далі – змагання) проводиться з метою:
відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної
команди України для участі у міжнародних змаганнях:
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
активізації навчально-тренувальної роботи спортивних організацій;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
підведення підсумків роботи спортивних організацій;
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.
2. Строки і місце проведення змагання
Змагання проводяться з 18 по 26 вересня 2021 року в м. Дніпрі за
адресою: вул. Вернадського, 27, КПНЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа
№ 9 ім. міжнародного гросмейстера О. С. Мороза" Дніпровської міської ради
(КП "Міський шахово-шашковий клуб ім. Й. Уріха" ДМР).
3. Організація та керівництво проведенням змагання
Керівництво проведенням змагання здійснюється Міністерством молоді
та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Національною федерацією
шашок України (далі - Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагання
покладається на управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної
державної адміністрації та суддівську колегію, рекомендовану Федерацією,
склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
Головний суддя змагання: Уріх Євген Йосипович (суддя національної
категорії, м. Дніпро, тел.: +38 063 796 97 04).
Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних
та протиепідемічних заходів під час проведення змагання – головний суддя
Уріх Євген Йосипович.

4. Учасники змагання
До участі у змаганні допускаються спортсмени областей України, міст
Києва та Севастополя, АР Крим, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів.
Рівень допуску до змагання з класичної гри – спортсмени з особистим
рейтингом не нижче 2300 у чоловіків та 2200 у жінок, до змагання з швидкої
та блискавичної гри – спортсмени не нижче першого спортивного розряду.
5. Характер заходу
Змагання – особисті.
Змагання проводиться відповідно до Правил спортивних змагань з шашок.
6. Програма проведення змагання
Програма змагання.
18 вересня 2021 року – день приїзду;
14-00 – мандатна комісія;
15-00 – урочисте відкриття змагання;
15-30 – початок змагання з класичної гри;
19-24 вересня 2021 року – змагання з класичної гри;
24 вересня 2021 року
15:30 – церемонія нагородження змагання з класичної гри;
25 вересня 2021 року
10-00 – змагання з швидкої гри;
26 вересня 2021 року
09-00 – змагання блискавичної гри;
15-00 – церемонія закриття змагання та нагородження.
У разі непередбачених обставин програма змагання може бути змінена,
про що додатково буде проінформовано.
Допускається проведення змагання за умови, що в спортивних
змаганнях братимуть участь не менше 5 спортсменів у кожній спортивній
дисципліні.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025
"Пропорядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно -видовищних заходів"
та від 09 грудня 2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), постанови Головного державного

санітарного лікаря України від 19.11.2020 року № 58 "Про затвердження
протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" та за
згодою управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної
адміністрації (лист від 09.08.2021 № 0108/0/246-21).
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Місця учасників в особистому заліку визначаються за найбільшою
сумою очок, набраних учасниками.
Спортсмени, які посіли особисті І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються
медалями Мінмолодьспорту та дипломами Федерації відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету України передбачених Мінмолодьспорту
відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2021 рік (харчування суддів, забезпечення
суддів засобами індивідуального захисту (маска, дезінфекційний засіб
(антисептик), нагородження медалями) у межах затвердженого кошторису, всі
інші витрати здійснюються за рахунок позабюджетних коштів, залучених
Федерацією.
Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів: проїзд, добові у
дорозі, харчування, проживання, страхування та інші витрати, здійснюються
за рахунок коштів організацій, що відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь
Попередні заявки на участь у змаганні надсилаються не пізніше ніж за
5 днів до початку змагання на e-mail головного секретаря, Попруги Віталія
Олександровича: draughts.com.ua@gmail.com, тел. +38 093 662 23 31.
Для участі у змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписами керівників структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя та лікарем, або медичні довідки для участі в змаганнях, паспорти
або свідоцтва про народження, страхові поліси, довідки з результатами
експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 на
офіційному бланку, завірені печаткою.
До змагання допускаються учасники, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
Звіт головного судді змагання, протоколи результатів змагання, заявки
(іменні та командні), надсилаються протягом 5-ти календарних днів листом від
головного судді, у паперовому вигляді, до Мінмолодьспорту за адресою:

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді на е-mail:
correspond@msms.gov.ua.
Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників,
кількість регіонів та призові місця надається головним суддею змагання до
Мінмолодьспорту у день закінчення змагання (не пізніше 8:00 27.09.2021) на
е-mail: correspond@msms.gov.ua.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання
Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальник відділу
пріоритетних неолімпійських видів спорту
ПОГОДЖЕНО
Президент Національної
федерації шашок України
_____________

Анатолій ЯЦЕНКО

Оксана АНАСТАСЬЄВА

