
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра 
молоді та спорту України

Матвій БІДНИЙ

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України з шашок

(шашкова композиція, складання) (ІІІ ранг)

1. Цілі та завдання

Чемпіонат України з шашок (шашкова композиція, складання) (ІІІ ранг)         
(далі – змагання) проводиться з метою:

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в Україні;
активізації навчально-тренувальної роботи спортивних організацій;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору найсильніших спортсменів для участі в міжнародних змаганнях;
підведення підсумків роботи спортивних організацій;
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.

2. Строки і місце проведення змагання

Змагання заочні проводяться з 01 жовтня по 30 листопада 2022 року 
в м. Дніпрі за адресою: вул. Генерала Захарченко 14/21, Панченко А.А. 

3. Організація та керівництво проведенням змагання

Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді              
та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Національною федерацією 
шашок України (далі - Федерація).

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 
покладається на департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації та суддівську колегію, рекомендовану Федерацією, 
склад якої затверджується Мінмолодьспортом.

Головний суддя змагання та відповідальна особа за дотримання 
учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під час 
проведення змагань: Шаповал Микола Іванович (суддя національної категорії, 
м. Кам'янське, Дніпропетровської області, тел.: +38 099 771 54 32).

В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із триваючою 
широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України 
відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
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"Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України 
від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента 
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України 
від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом Президента України від 18 квітня 
2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від  21 квітня 2022 року
 № 2212-ІХ, та Указом Президента України від 17 травня 2022 року 
№ 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ), 
проведення змагання здійснюється з дотриманням вимог Законів України 
"Про національну безпеку України" та "Про правовий режим воєнного стану" 
та наказу Мінмолодьспорту від 28.05.2022 № 1587 "Про деякі питання 
проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану".

Організація та проведення змагання здійснюється із дотриманням Закону 
України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 
Відповідальним за його виконання є головний суддя та учасники змагання.

Відповідальність за підготовку місця змагання, дотримання діючих вимог 
режимних, безпекових та протиепідемічних заходів покладається 
на департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової 
державної адміністрації та Національну федерацію шашок України.

4. Учасники змагань 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени - шашкові композитори 
областей, міст Києва і Севастополя, АР Крим, міст, ФСТ, ДЮСШ, спортивних 
клубів.

Учасники надсилають поштою на адресу змагання не більше 6 (шести) 
творів з шашок-100 у кожному із наступних п’яти розділів: проблеми, 
мініатюри, дамкові проблеми, етюди, задачі.

Кожен твір повинен відповідати наступним умовам: новий твір або 
такий, що був надрукованим чи брав участь у змаганнях після 01.01.2020; 
виправлений твір, що брав участь у чемпіонатах України 2013 - 2020 років, але 
не був оцінений; твір, що був надрукованим після 01.01.2006 та не брав участі 
в жодному змаганні зі складання (не більше трьох композицій в розділі).

5. Характер заходу

Змагання – особисті, заочні. Змагання проводяться відповідно до Правил 
спортивних змагань з шашок.

6. Програма проведення змагань

Програма змагань.
01 жовтня 2022 року – останній термін відправлення авторами своїх творів; 
02-10 жовтня 2022 року – прийом, опрацювання надісланих композицій; 
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15 жовтня 2022 року – публікація композицій за розділами; 
31 жовтня 2022 року – публікація та оголошення попередніх підсумків 
чемпіонату з урахуванням наявних зауважень; 
30 листопада 2022 року – публікація та оголошення остаточних результатів 
чемпіонату з урахуванням наявних зауважень та нагородження. 

Допускається проведення змагання за умови, що в спортивних змаганнях 
в індивідуальних видах програми братимуть участь не менше 5-ти 
спортсменів.

Програма змагань може бути змінена.

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" 
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 листопада 2020 № 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 департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОДА (лист 
від 01.02.2022 № 156/0/246-22).

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

Місця учасників визначаються у кожному розділі окремо за найбільшою 
сумою очок, набраних за чотири найкращі композиції.

Спортсмени, які посіли 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 змагання (харчування суддів, 
медалі) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України 
передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік у межах 
затвердженого кошторису, інші витрати – за рахунок позабюджетних коштів, 
залучених Федерацією.

Витрати на участь учасників змагань здійснюються за рахунок 
організацій, що відряджають.
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10. Строки та порядок подання заявок на участь

Заявки на участь у змаганнях відправляються не пізніше 01 жовтня 
2022 року на e-mail: shashki-dnepropetrovsk@ukr.net або на адресу 
Панченко А. А., вул. Генерала Захарченко 14 кв. 21, м. Дніпро, 49130.

Довідки за телефонами: Шаповал Микола Іванович, тел. 099-771-54-32,                      
068-774-71-95.

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

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки 
надаються головним суддею до Мінмолодьспорту протягом 5-ти календарних 
днів після завершення змагань на адресу: Міністерство молоді та спорту 
України, департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту, 
кім. 410, вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ, Україна.

Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, кількість 
регіонів та призові місця надається головним суддею змагань                                                    
до Мінмолодьспорту в день закінчення змагань (не пізніше 8:00 01.12.2022)                      
на е-mail: correspond@msms.gov.ua та vitaliy_petrov@ua.fm .

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальник відділу пріоритетних
неолімпійських видів спорту Оксана АНАСТАСЬЄВА

ПОГОДЖЕНО
Президент Національної
Федерації шашок України 

_____________ Анатолій ЯЦЕНКО
“___”__________2022 р. 


