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МОПІАК

П О Л О Ж Е Н  
ння командного чемпіонату Закарпатської області 
з шахів серед збірних міст та районів

1. Мета та завдання
Подальший розвиток шахів серед жителів краю;
якісна підготовка спортсменів до участі у всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях;
виявлення найсильніших шахістів для формування збірної команди області.

2. Термін та місце проведення
Командний чемпіонат Закарпатської області з шахів проводиться 27.06.2021 у 

с. Пилипець (Пилипецька ТГ), 75. Початок змагань об 11 годині.
Програма проведення змагань:
27.06.2021
10:30 -  реєстрація учасників змагань 
11:00 -  16:30 -  змагання
16:40 -  підбиття підсумків змагань/нагородження учасників.

3. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво здійснюється департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту Закарпатської облдержадміністрації та Федерацією шахів Закарпатської 
області.

Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. 
Головний суддя змагань -  Мощак Ю.М.

4. Учасники змагань, порядок проведення та регламент
До участі в змаганнях допускаються збірні команди міст та районів. Склад кожної команди —

4 гравці незалежно від віку та статі.
Від міст Ужгорода, Мукачева допускаються по три команди.
Змагання проводяться згідно з правилами ФІДЕ, за швейцарською системою в

5 турів, з регламентом 20 хв до кінця партії кожному учаснику.
Переможець визначається за: 
кількістю набраних командних очків; 
кількістю набраних особистих очків; 
коефіцієнтом Бухгольця; 
кількістю перемог.

5. Безпека та підготовка місця проведення заходу
Порядок підготовки спортивної споруди та дотримання безпеки учасників і 

глядачів під час проведення змагань проводиться відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025. Відповідальність за технічну 
підготовленість і безпеку учасників під час проведення змагань покладається на



головного суддю та особистих тренерів спортсменів. Відповідальність за фізичний 
стан та здоров'я спортсменів несуть особисті тренери.

Організація з підготовки та проведення спортивного заходу здійснюється з 
дотриманням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020 № 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом ЗАК8-СоУ-2", 
постановою головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 
„Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань 
на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)".

6. Нагородження
Переможці та призери чемпіонату нагороджуються медалями і грамотами. 

Команда переможець нагороджується кубком.

7. Фінансування
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської 

облдержадміністрації несе витрати на забезпечення харчування суддів, придбання 
грамот та кубка

Обласна федерація шахів забезпечує ігрове приміщення та необхідний шаховий 
інвентар, придбання медалей.

Витрати на відрядження (харчування, проїзд, добові, проживання) 
здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

Примітка: це положення є офіційним викликом на змагання.


