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  РЕГЛАМЕНТ № 40 

проведення змагань з шахів ХХІ Спортивних ігор серед студентів закладів 

фахової передвищої освіти – обласного етапу Спортивних ігор України 

2021-2022 навчального року (І група) 

 

1. Мета і завдання  

 Змагання з шахів ХХІ Спортивних ігор серед студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласного етапу Спортивних ігор України 2021-2022 

навчального року (далі – обласні змагання) проводяться з метою:  

–  масового залучення студентів до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом; 

–    розвитку і популяризації шахів; 

–    визначення кращих спортсменів та команд для участі у Спортивних 

іграх України. 

 

2. Строки і місця проведення  

Дата проведення змагань: 30 листопада 2021 року. 

Місце проведення змагань: Миколаївська обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа "Обласний шахово-шашковий клуб" ім. М.В. Шелеста                    

(м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 1-А) 

Початок роботи мандатної комісії: о 12.15 год.  

Початок змагань: о 13.00 год. 

 

3. Організація і керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних змагань 

здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Безпосереднє проведення обласних змагань покладається на суддівську 

колегію, яку очолює головний суддя змагань - суддя міжнародної категорії 

Хамзін Р.А., директор МОДЮСШ ОШШК ім. М.В. Шелеста. 

 

4. Учасники змагань 

До участі в обласних змаганнях допускаються студенти закладів фахової 

передвищої  освіти денної форми навчання незалежно від відомчої 



підпорядкованості і форм власності не старше 22 років, які мають дозвіл лікаря 

та відповідну технічну і фізичну підготовку. 

І група (м. Миколаїв): ВСП Миколаївський будівельний фаховий коледж 

КНУБА, Миколаївський базовий медичний фаховий коледж, Миколаївський  

фаховий коледж економіки та харчових технологій, Миколаївський фаховий 

коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ, Миколаївський політехнічний 

фаховий коледж, Технолого-економічний коледж МНАУ, Миколаївський 

фаховий коледж бізнесу і права, Коледж МНУ імені  В.О.Сухомлинського 

Склад команди: 2 юнака, 1 дівчина, 1 представник. 

Команди повинні мати змінне спортивне взуття (обов’язково!!!).  

За неетичну поведінку, у т.ч. вживання нецензурних слів, спортсмен 

дискваліфікується зі змагань без права заміни! 

 

5. Характер заходу 

Обласні змагання в І групі – командні. Проводяться відповідно до цього 

Регламенту та чинних правил змагань з виду спорту.  

Система проведення змагань - колова з визначенням командних місць.  

 

6. Програма змагань 

(І група) 

 

 Шахи 

Змагання проводяться за правилами шахового Кодексу та Регламенту 

змагань. 

Змагання командні. Проводяться за коловою системою. Склад команди: 2 

юнака + 1 дівчина, 1 представник. 

Контроль часу 15 хвилин на кожного учасника. 

За перемогу в зустрічі команда отримує – 2 очка, за нічию  – 1 очко, за 

поразку – 0  очок.  

Команда-переможець визначається за найбільшою кількістю очок, які 

набрані командою в усіх зустрічах. 

При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, яка має  більшу кількості очок, набрану всіма гравцями.  

 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 
 

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». 

Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану місць 

проведення змагань покладається на керівників спортивних споруд, на базі яких 

проводяться змагання. 

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час проведення змагань 

покладається на учасників та представників команд. 



Заходи проводяться з урахуванням постанови 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 СOVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 

№ 104 від 17.02.2021 р.)) та постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 19.11.2020 року № 58 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (СOVID-19)», (далі – Постанови). 

Відповідальними особами за здійснення контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення змагань є 

головний суддя та представник Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.  

Учасники та представники команд зобов’язані дотримуватися 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час участі в заходах.  

 

8. Умови визначення першості 

У І групі визначається командна першість. До загальнокомандного заліку 

нараховується за І місце – 1 очко, за II місце – 2 очка, за III – 3 очка і т.д. 

 У разі виявлення у складі команд учасників, які не є студентами денної 

форми навчання цього закладу, команда посідає останнє місце та їй 

нараховується  по 3 штрафних очка. 

 

9. Порядок подання протестів 

Протести на ігри подаються головному судді змагань представником 

команди відразу після закінчення зустрічі у письмовій формі. У протесті чітко 

вказується причина опротестування результатів змагань та явні порушення. 

Рішення суддівської колегії за протестом доводиться до відома представників 

команд та учасників змагань. 

У разі необхідності перевірки та уточнення інформації, рішення 

суддівської колегії оголошується через дві доби після проведення змагань. 

 

10. Фінансування 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України здійснює організаційно-

практичні заходи по підготовці та проведенню змагань, забезпечує друкування 

грамот, дипломів, протоколів змагань. 

 

11. Нагородження 

Команди, які посіли І-ІІІ місця в обласних змаганнях, нагороджуються 

дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Учасники, які посіли І-ІІІ місця в обласних змаганнях, нагороджуються 

грамотами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 



 

12. Строки та порядок подання заявок та інших документів 

 на участь у заході  

Попередня заявка на участь в обласних змаганнях подається до 25 

листопада 2021 року за телефонами: 099 064 65 02, 068 139 22 92,  або у 

відповідній вайбер-групі, або на електронну адресу: noufvs@ukr.net. Форма 

заявки довільна із зазначенням фактичної кількості учасників змагань. 

Представник команди в день змагань подає до суддівської колегії наступні 

документи: 

– надруковану іменну заявку (прізвище та ім’я учасників змагань 

друкуються повністю) за формою (додаток 1), завірену підписом та печаткою 

лікаря, підписом керівника та печаткою закладу фахової передвищої  освіти; 

– копію технічного звіту про проведення І етапу змагань (додаток 3).   

На кожного учасника змагань подаються наступні документи: 

– студенти 1-го курсу: пластиковий студентський квиток; 

– студенти 2 курсу і старші: пластиковий студентський квиток та залікову 

книжку (в заліковій книжці студента повинно бути зазначено, що його 

переведено на наступний курс 2021-2022 навчального року, де поставлено 

підпис та печатку деканату чи навчальної частини); 

У разі втрати студентом одного з документів (студентського квитка, 

залікової книжки) необхідно надати довідку з фотографією з місця навчання (де 

вказати курс, спеціальність, дату видачі довідки), завірену підписом керівника 

та печаткою закладу фахової передвищої освіти. 

– паспорт громадянина України.  

Відповідальність за достовірність інформації про навчання студентів 

покладається на керівника закладу фахової передвищої освіти.  

Примітка: при відсутності будь-якого з вищезазначених документів 

спортсмени або команди до змагань не допускаються (або за рішенням 

суддівської колегії допускаються умовно з обов’язковим представленням до 

кінця змагань всіх необхідних документів). 

 

13. Інші умови 

В день змагань, не пізніше ніж за 2 години до початку заходу, комісія 

проводить обстеження спортивної споруди, про що складає відповідний акт 

(додаток 2).  

Спортивна споруда має бути забезпечена необхідними технічними 

засобами, протиепідемічними засобами, спортивним обладнанням, державною 

символікою (прапор, гімн). 

 

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання 
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Додаток 1  

до Регламенту проведення змагань з 

шахів ХХІ Спортивних ігор серед 

студентів закладів фахової передвищої 

освіти – обласного етапу Спортивних ігор 

України 2021-2022 навчального року 

     

 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у змаганнях з шахів ХХІ Спортивних ігор серед студентів закладів 

фахової передвищої освіти - обласного етапу  Спортивних ігор України 

 2021-2022  навчального року 

від _________________________________________________________________ 
(назва ЗФПО) 

 

№з/п 
Прізвище, ім’я  

( повністю ) 

Рік  

народження 

Розряд, 

спортивне 

звання 

№ 

групи 

Дозвіл  

лікаря 

Підпис  

лікаря, 

печатка 

       

       

       

 

 

До змагань допущено ___________ осіб 

 
 

Лікар   __________________    ________________ 
         (П.І. повністю)      (підпис) 
М.П. 

 

 

Директор  __________________    ________________ 
         (П.І. повністю)      (підпис) 
 

М.П. 

 

Представник  

команди  __________________    ________________ 
         (П.І. повністю)      (підпис) 
 

     
 

 



 

 

Додаток 2  

до Регламенту проведення змагань з шахів 

ХХІ Спортивних ігор серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти – 

обласного етапу Спортивних ігор України 

2021-2022 навчального року  
  

 

     ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

         Директор _____________________ 

 

АКТ 

ГОТОВНОСТІ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

____________________________________________________________________ 
(назва заходу) 

 

в період з_______по_______   р. 
 

Ми, комісія у складі:  
 

голова комісії________________________________________________________ 

(відповідальна посадова особа за безпеки життєдіяльності, охорону праці у 

закладі освіти) 

члени комісії:________________________________________________________ 
 

 (головний суддя змагань) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 (представник закладу освіти) 

 

 склали цей акт про те, що спортивна споруда 

____________________________________________________________________ 

(спортивний зал) 
 

____________________________________________________________________ 

(назва закладу) 

  

готова до проведення__________________________________________________ 

(назва заходу) 

 

Наявна матеріально-технічна база, обладнання, інвентар відповідають правилам 

безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічним нормам та правилам проведення 

змагань 
 

____________________________________________________________________ 

(вид спорту) 

Голова комісії: _______________ /______________/ 

Члени комісії:  _______________ /______________ 



 

 

Додаток 3 

до Регламенту проведення змагань з шахів 

ХХІ Спортивних ігор серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти – 

обласного етапу Спортивних ігор України 

2021-2022 навчального року 

 

 

 

Технічний звіт головного судді 

 про проведення змагань з _______________ 
                                                                           (вид спорту) 

у _________________________________________________________________ 

(назва ЗФПО) 

Дата проведення 

______________________________________________________ 

Місце проведення_____________________________________________________ 

У змаганнях взяли участь _______ , з них дівчат 

Призові місця посіли: 

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Головний суддя              _________________   _________________________ 

Головний секретар         _________________   _________________________ 
         

 

 

 

 

 

                                                                    


