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                                                                           обласного підпорядкування                   

                                                                                      

                                                                           Директорам закладів         

                                                                           позашкільної освіти                                

                                                                           Харківської області та м. Харкова 

Про проведення обласних 

змагань з шахів «Шахова корона» 

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи постанову Кабінету 

Міністрів України від 17.02.2021 № 104 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», 21 березня 2021 року  відбудуться обласні змагання 

з шахів «Шахова корона» (далі – Змагання). 

Для участі в заході просимо до 19 березня 2021 року надати попередні заявки 

до відділу туризму, краєзнавства та спорту на електронну адресу: 

7department_tour1@ukr.net за формою, що додається. Умови проведення Змагань у 

додатку. 

Довідки за телефонами: (057)700-37-00 (контактна особа - Чередніченко Олег 

Миколайович, +38 (050) 620-21-95 (контакта особа – Шаповал Галина Миколаївна) 

Додатки: на 3-х арк.  в 1-му прим..  

 

 

Директор                 оригінал підписано                                              Тетяна  ПІДБЕРЕЗКІНА 

          
Чередніченко О.М.  
 

 тел. 700-37-00 

 

mailto:first_palace@ukr.net
mailto:7department_tour1@ukr.net


 

 Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 12.03.2021 № 01-20/122 

                                                                       

Методичні рекомендації 

щодо проведення обласних змагань з шахів «Шахова корона» 

 

1. Мета і завдання 

Обласні  змагання  з шахів «Шахова корона» (далі – Змагання) проводяться 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік з метою подальшого розвитку шахів та 

популяризації досягнень шахової гри, підвищення майстерності юних шахістів, 

виявлення талановитих шахістів, активізації навчально-тренувальної роботи в 

гуртках та на відділеннях шахів закладів позашкільної освіти Харківської області 

та м. Харкова.  

 

2. Термін і місце проведення Змагань  

Дата проведення -  21 березня 2021 року.  

Місце проведення - Комунальний заклад «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (далі – Палац),  адреса: м. Харків, вул. Сумська,  37 

(станція метро «Університет»). 

Час проведення – 10.00-15.00. 

Порядок роботи: -    мандатна комісія: 10.00-10.30;  

- початок змагань: 11.00.  

 

3. Строки та порядок подання заявок на участь 

3.1. Попередні заявки на участь команд у Змаганнях надсилаються до  

19 березня 2021 року на електронну адресу відділу туризму, краєзнавства та спорту: 

7department_tour1@ukr.net  

3.2. Для проходження мандатної комісії необхідно мати : 

- іменну заявку, завірену лікарем; 

-  копію свідоцтва про народження спортсменів-учасників.  

 

4. Організація проведенням Змагань 

Організацію та проведення змагань здійснює відділ туризму, краєзнавства та 

спорту Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». Відповідальність за безпосереднє проведення змагань покладається на 

суддівську бригаду, затверджену Харківською обласною федерацією шахів та 

погодженою з керівництвом Палацу.  

 

5. Учасники Змагань  

Змагання проводяться у командно-особистому заліку. Команда формується з 

одного закладу освіти (району чи міста) Харківської області або району міста 

Харкова. Склад команди – 3 особи (2 юнаки та 1 дівчина, які не старші 2006 року 

народження). До участі у змаганнях допускаються лише команди закладів 
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позашкільної освіти Харківської області та міста Харкова та не більше 1 команди 

від одного закладу. 

 

6. Програма Змагань 

Змагання проводяться у 7 турів за швейцарською  системою. За перемогу 

команді нараховується 2 очка, за нічию – 1 очко, за поразку – 0 очок. Контроль часу 

– по 10 хвилин до закінчення партії кожному учаснику.  Дівчата можуть грати за 

будь-якою дошкою. Склад команди формується до початку турніру, згідно поданої 

заявки. Змінювати учасників, закріплених за дошками під час турніру не 

дозволяється.  

 

7. Визначення та нагородження переможців 

Загальнокомандна першість визначається за найбільшою кількістю  

командних очок.  

У випадку рівності очок у 2-х або більше команд місця розподіляються таким 

чином:  

          -        за  найбільшою  кількістю  очок,  набраних  усіма  гравцями        

                    команди; 

- за результатом особистої зустрічі у випадку рівності очок між   

- двома  командами;  

- за системою Зоннеборна-Бергера 

Команди, які посіли I-III місця у загальнокомандному заліку, нагороджуються 

дипломами  Палацу. 

Спортсмени, команди яких посіли I-III місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються медалями та дипломами Палацу. 

Спортсмени, які посіли I-III місця в особистому заліку по дошках, 

нагороджуються дипломами  Палацу. 

Палац  та головна суддівська бригада залишають за собою право змінювати 

систему проведення змагань залежно від кількості команд (недоїзд, недопуск, 

тощо).  

 

8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати по проведенню Змагань, нагородженню переможців – за рахунок 

Палацу. 

Витрати по відрядженню команд – за рахунок відряджуючої організації. 

 

Дані методичні рекомендації є офіційним викликом для участі у Змаганнях. 

 

 

 

 

 

 

 
\ 



 

    

З А Я В К А 

 

на участь у Відкритих обласних щорічних шахових змаганнях  

«ШАХОВА КОРОНА» 

 

№ Прізвище 

та ім’я 

учасника 

 Дата 

народження 

учасника 

Кваліфікація 

учасника * 

Назва закладу, 

місто, 

район 

Назва 

гуртка 

ПІБ 

керівника 

1       

2       

3       

 

* – розряд  

 

Тренер-представник команди  -     

  

М.П. 

 

 

Директор позашкільного        підпис 

навчального закладу 

 
 

 


