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Змагаr*rя проводяться з метою :, пiдведення пiдсумкiв н:}вчально-треrцлваrьноi та спортr.вноТ роботя в фiзкульт5рно-споргивнID(органiзацiяr i пiдвщцення майстерностi шаrшсiстiв;
. попуJIярк}ацiiта пода:tьшоТтtропzгаЕд,I шашок в областi;о пiдвrдцення споI}тивноi майстерностi шапrкiстiв, подапьшого сприJIцня розвитку шашок в областi якспорту вIдцш( досягнень.

змаганъ
Змагаr*rя цроводяться в м. Iваrrо-Фр

примiщеннi, за 4дресою 76018 м. Ъано-Фраrжiвоьк вул. Вагилевича З.
26 серпш{ 2ff18 ро*ry у ýпецiалiзованому

З. Учадник+а змагань. ви_моги до них мови п оведення
,Що участi в змапlнIUrх допускаЮться громаДяни Украirш незапежно вiд cTaTi та BiKy-
вiдкрlrтоплу турпiрi - (А} не ниi{ýе 1 споргrвного розряд/ з шаrпок

T,:]tl 200З року народжен}ш, якi мають 2, 3 розряди та без розряду,rypнlp а спорту Украiни майстри спорту з рейтингом не нижче 2450 такандид из рей 4З0.
Змагання проводяться: у вiдкритому rypHipi ((А), ( Б) - за швейцарською системою, у rypHipi знормою майстра спорry Украiни за коловою системою в 9 rypiB.
кКубок Прикаргrаття) проводIrься за системою йф матчiв за таблшIею жербка початковpD( ходiв талозицй.
Майстри спорту запрошенi На )лrасть в rypHipi з нормою майстра СПОРТу- забезпечуються житлом.

_ Загальне керiвництво о юс Iвано-Франкiвська обласна
федерацiя шашок.

Безпосередъо цроведеЕнJIь{ змагань займаеься головна суддьська колегiя.
родlкепЕя

мiсця 5,часrшшсь визначЕtються за rrайбьшою е).мою очоц набраrшш tшми. У
двох та бiльше учаснrжь змаг{цъ мiсця визначаються згiдrо ,.р*rерiiъ ш:шIкового

Попереднi заявки на },часть у змаганrшх надсилаються до l0
шашок за телефоном, 050 454-76-40 або 098-504-05-38

регламентом затВерджеЕим головною суддiвсъкою кслегiсю.
Перемо9кцi та призери н.городжуються призами, медiUшми та грамотами Iвано-ФранкiвськоТ обласноТ

федерацiТ шашок.

б. Фiнансyвання та мови прийом часникiв
вигрrш по вiцрярrсеrпто учасrпп<iв змагаrъ i тренерь (проъд до йсrи зм{lг{tнь i зворсrпrо, добовi в дорзi
вlrграти на цровёдення змагulнь та оплата х(итла майстрiв спорту ,u р*у"оо Iваяо-Фраrпсiвськоi

обласноi федерацii шЕ}шок.

перемоэкцiв
виIтадку piB[{ocтi очок у
кодексу Украiъи та за

серпня 2018 року до обдасно1' федеращiТ

Bci учасrшшси подаютъ у суддiвську колегiю поiменну зiшtвцУ за встановленим зразком, та доч.меЕти(паспорт, або свiдоrцво про народкеr*rя) подаються у мандатт{у комiсiю.

Ъано-ФраrrкЬська обласна федерацЬ шаrшок
дАнЕ положЕння € оФIцrйним викликом нА змАгАння


