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Про підсумки змагань з шахів 
XVII обласних Спортивних ігор 
серед студентів університетів у 
2018-2019 навчальному році

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України від ЗО листопада 20! 0 
року № 195, 06 грудня 2018 року на базі Національного університету 
кораблебудування ім. адм. Макарова проведені змагання з шахів XVII обласних 
Спортивних ігор серед студентів університетів у 2018-2019 навчальному ропі.

У змаганнях взяли участь 4 команди закладів вищої освіти м. Миколаєва 
із загальною кількістю учасників 16 чоловік, з яких: 1 гравець має звання 
майстра спорту міжнародного класу з шахів, 5 кандидатів в майстри спорту і а 
З учасника, що мають І спортивний розряд.

Змагання відбулися на високому організаційному рівні. Кваліфіковане 
суддівство забезпечила суддівська бригада під керівництвом головного судді 
змагань, міжнародного арбітра Хамзіна Р.А.

Високий рівень техніко-тактичної підготовки до змагань 
продемонстрували команди Національного університету кораблебудування їм. 
адм. Макарова, Чорноморського національного університету ім. П. Могили їм 
Миколаївського національного аграрного університету.

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки змагань з шахів XVII обласних Спортивних п .у 

серед студентів університетів у 2018-2019 навчальному році, що додаються.
2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
команди:

за І місце -  Національного університету кораблебудування ім. адм. 
Макарова;

за II місце -  Чорноморського національного університету ім. її. Могили;
за III місце -  Миколаївського національного аграрного університету.



3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН України Юсупову С.В.

Начальник відділення О. КУЛІШОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївсько го об л ас 11 о і 
відділення (філії) Комітету з фізичної 
виховання та спорту Міністерс; і 
освіти і науки України

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
змагань шахів XVII обласних Спортивних ігор серед студентів 

університетів у 2018-2019 навчальному році

№
з/п Назва закладу вищої освіти Очки Місце

1. Національний університет кораблебудування 
ім. адм. Макарова; 1 1

2. Чорноморський національний університет 
ім. П. Могили

2 ІІ

3. Миколаївський національний аграрний університет 3 III

4. Миколаївський національний університет 
ім. В.О. Сухомлинського. 4 IV


