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Про проведення Відкритого шахового
турніру серед дошкільнят присвяченго Дню захисту дітей

Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури та спорту в
Городоцькому районі на 2018-2020 роки», Положення про проведення
Відкритого шахового турніру серед дошкільнят присвяченого Дню захисту
дітей:
1.
Сектору молоді та спорту райдержадміністрації
(І.Міляновська
провести 2 червня 2018 року Відкритий шаховий турнір присвячений Дню
захисту дітей в молодіжно-спортивному центрі «Спорт для всіх» міста
Городка, вул. Паркова 7.
2.3атвердити Положення про проведення Відкритого шахового турніру
присвяченого Дню захисту дітей.
3.Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
(Т.Харович)
профінансувати
по
загальному
фонду
районного
бюджету
по
КПКВК 0215012 КЕКВ 2282 в сумі 2460 грн. 00 коп. (дві тисячі чотириста
шістдесять грн. 00 коп.) за рахунок коштів передбачених «Програмою
розвитку фізичної культури та спорту в Городоцькому районі на 2018-2020
роки», згідно з додатком.
4.Відділу
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації (Л.Щур) профінансувати проведення турніру згідно з
додатком.
5. Відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації (Х.Марусяк) забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації проведення турніру.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації П.Стахіва.

Голова районної
державної адміністрації

В.Ременяк
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Додаток до розпорядження
райдержадміністрації
_
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Кошторис
проведення Відкритого шахового
турніру серед дошкільнят присвяченого Дню захисту дітей

1.
2.
3.
4.
5.

Медалі 6 шт. х 35,00 грн. = 210,00 грн.
Кубок 2 шт. х 400,00 грн. = 800,00 грн.
Кубок 2 шт. х 350,00 грн. = 700,00 грн.
Кубок 2 шт. х 300,00 грн. = 600,00 грн.
Дипломи ЗО шт. х 5,00 грн. = 150,00 грн.

Всього: 2460 грн. 00 коп.

Заступник голови
райдержадміністрації
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Популяризація шахів, вдосконалення майстерності, підготовка шахістів до участі в
обласних, національних та міжнародних шахових турнірах, організація змістовного
відпочинку дітей.
II. ТЕРМІН, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
Турнір проводиться 2 червня 2018 року в молодіжно-спортивному центрі «Спорт
для всіх» м.Городка, вул. Паркова 7.
Реєстрація учасників 2 червня, субота - 10.00 - 10.45.
Відкриття змагань - 10.45 .
Початок турніру - 11.00. Закриття змагань - 17.00.
III. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
До участі в змаганнях допускаються шахісти, які народилися після 1 вересня 2011
року і молодші.
До участі в турнірі допускаються і діти 2011 рн, які народилися з січня по серпень
однак змагаються вони поза конкурсом.
IV. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Турнір пройде за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу 10 хв. + 5
секунд за хід кожному учаснику, починаючи з 1 ходу. Кількість зауважень - два.
V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця
визначаються:
- усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату;
- усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 2 найгірших результатів;
- за кількістю перемог; за результатом особистої зустрічі за умови, що всі
учасники розподілу місць грали між собою.
VI. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ.
Переможці турніру серед дівчата та серед хлопців нагороджуються кубками та
медалями.
1 місце - кубок, медаль, диплом;
2 місце - кубок, медаль, диплом;
3 місце - кубок, медаль, диплом;
Три хлопчики та три дівчинки, які посядуть місця з четвертого по шосте
нагороджуються дипломами.
VII. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ.
Видатки на організацію і проведення змагань, проводяться за кошти сектору
молоді та спорту райдержадміністрації та благодійних внесків.
VIII. ОРГАНІЗАТОРИ, РЕЄСТРАЦІЯ
Відповідальність за проведення турніру покладається на керівника Шахового
клубу Е2-Е4 у м. Городку - Греха Андрія Ігоровича (097) 951 1207
Попередня реєстрація до 31 травня за наступним посиланням : §оо.§1/с8|МХ8
Дане положення є офіційним запрошенням на змагання!

