укрАiнА
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MiHicTepcTBo молодi та
спорту УкраiЪи

Про проведення змагань з шашок-l00
у 202l роцi в Рiвненськiй областi

враховуючи стан розвитку шашок
у Рiвненськiй областi та високий
рiвенъ проведення змаганъ з даного виду спофу
[епартамент розвитку
адмiнiстративних послуг, соцiальноi,

мьлодiжноi

,onir"n" та спорту
piBHeHcbkoi обласноi
державноi адмiнiстрацiт порушу€ клопотання
щодо
проведення 03-11 липня 2О2l
року у MicTi PiBHoMy (шахово-шашковий клуб)
Кубок Украiни з шашок-100 серед
чоловiкiв та жiнок.
належний piBeHb органiзацiт

гарантуемо.
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Вiталiй лПСЬкI4Й

26.05.202l
Президенry НФШУ
п. А. Яценку

IIIановний Ашатолiю Васильовичу
PiBHeHcbKa обласна федерацiя шашок подае з€uIвку на проведення у
MicTi PiBHoMy в перiод з 03 по 11 липня 202| року Кубку Украiни з шашок
(шашки- 1 00, класична, швидка блискавична гра).
.Щепартаменту розвитку
,Щодаемо лист-погодження
адмiнiстративних послуг, соцiальноi, молодiжноi полiтики та спорту
Рiвненськоi обласноi адмiнiстрацiТ на проведення цього змагання (вже
направлене до Мiнмолодъспорту, сканований BapiaHT додаеться) та
повiдомлясмо iншi уNIови проведення:
Мiсце проведеIIня примiщення регiонального центру "Iнваспорт"
актовий зал мае вiдмiнний ремонт, все в деревi (в центрi MicTa, поруч парки
та гiдрогrарки);
меблi - окремий iHBeHTap (шашки, дошки), яruй використовуеться
тiльки для змагань;
cyracHi електроннi годинники, комп'ютерна програма для
жеребкуваннrI DrачфtsАrЬitеrРrо ;
дJuI у{асникiв змагання безкоштовна вода,чай, кава, печиво;
з MeToIo дотримання r{асниками змагань карантинних вимог дJUI
бажаючих безкоштовнi маски та антисептик для оброб* ру*;
орiенювна BapTicTb проживаIIня
вiд б0 црн"у гуртожитку (до мiсця цри 5 хв. ходьби),
комфортний готель вiд 130 грн. з Тда-гrьнею в однiй будiвлi (до
мiсця гри 5 хв.).
Хар.lу"ч"ня : бiля мiсЙ гри на вiдстанi вiд 2хв. е багато столових Та

вiд
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кафе;

якiсна фото/вiдеозйомка дJuI висвiтлення у соцмережах;
призовий фонд 3500 грн.

З повагою,

Голова PiBHeHcbKoi обласноТ федерацii
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