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Регламент 
проведення півфіналу чемпіонату України з шашок-64 з класичної гри 

Змагання проводяться з метою: 
відбору сильніших спортсменів до фіналу чемпіонату України; 
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 
підвищення рівня майстерності спортсменів; 
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

Півфінал чемпіонату України з шашок-64 з класичної гри проводиться з 
13 по 18 червня 2015 року на базі Дитячо-юнацької спортивної школи з шахів і 
шашок Іллічівської міської ради за адресою: м. Іллічівськ, вул. Данченка 6 

Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та 
Федерація шашок України (далі - Федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 
покладається на управління у справах фізичної культури та спорту Одеської 
обласної державної адміністрації і суддівську колегію, рекомендовану 
Федерацією, склад якої затверджується Мінмолодьспортом. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени АР Крим, областей, 
мм. Києва та Севастополя. 

Рівень допуску до змагань (за класифікацією) не нижче першого розряду. 

1. Цілі та завдання 

2. Строки і місце проведення змагань 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

4. Учасники змагань 

5. Характер заходу 

Змагання - особисті. 
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з шашок. 



6. Програма проведення змагань 

Програма змагань. 
13 червня 2015 року - день приїзду, 15-00 - мандатна комісія, 
16-00 - церемонія відкриття змагань та початок першого туру. 
13-17 червня 2015 року - змагання. 
18 червня 2015 року - останній тур, та урочисте закриття змагань (о 13:00). 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до * 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

Систему проведення змагань визначає суддівська колегія, залежно від 
кількості учасників у чоловіків та жінок окремо. 

Місця учасників визначаються за найбільшою сумою очок, набраних 
учасниками. У випадку рівності очок у двох та більше учасників змагань місця 
визначаються згідно з регламентом, затвердженим головною суддівською 
колегією. 

Спортсмени, які посіли з 1 по 4 місце у чоловіків, та з 1 по 3 місце у жінок 
отримують право участі у фіналі чемпіонату України з шашок-64 з класичної 
гри. 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок 
Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік, у межах затвердженого 
кошторису та за рахунок спонсорських та інших позабюджетних коштів, 
залучених Федерацією. 

Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок 
організацій, що відряджають. 

10. Строки та порядок подання заявок на участь 

Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються не пізніше ніж за 
5 днів до початку змагань на адресу: 

- Головного судді змагань Балтажи Костянтина Георгійовича (суддя 
національної категорії), м. Івано-Франківськ, тел. 050 45-47-640, 
Ьа11а2пу@икг.пе1:; 

- Мінмолодьспорту, Калініна Лариса Едуардівна, ка1ішпа_1@5рогі.еоу.иа, 
тел./факс +38(044)289-46-19. 



Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 
іменні заявки завірені печаткою та підписом керівництва структурних 
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя 
та лікарем спортивного диспансеру, паспорт (свідоцтво про народження) 
подаються особисто, класифікаційні книжки, страхові поліси. 

До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений термін 
свою участь. 

Питання щодо допуску до участі у змаганнях спортсменів Донецької та 
Луганської областей, м. Севастополя та АР Крим вирішується суддівською 
колегією. 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

Заступник директора департаменту 
фізичної культури та неолімпійських видів 
спорту - начальник відділу пріоритетних 
неолімпійських видів спорту 


