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I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання проводяться з метою: 

- популяризації і розвитку шахів;  

- підвищення професійної майстерності; 

- пропагування фізичної культури і спорту як важливих засобів   

всебічного і гармонійного розвитку студентської молоді; 

- залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою; 

- розвитку масового студентського спорту. 

II. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює 

Об’єднаний комітет студентських рад гуртожитків НУБіП України за 

підтримки ННЦ виховної роботи та соціального розвитку НУБіП України, на 

яких також покладається організаційне забезпечення підготовки та проведення 

змагань. Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, 

яка підводить підсумки та визначає переможців. 

Відповідальність за підготовку команд та своєчасне прибуття їх до місця 

проведення змагань покладається на студентів, які відповідають за спортивно-

масову роботу у гуртожитках НУБіП України та заступників завідувачів 

гуртожитків студентського містечка. 

III. СКЛАД КОМАНДИ 

Склад команди: 6 учасників (не менше 2-х дівчат).  

Учасниками змагань можуть бути студенти, які зайняли призові місця у 

своїх гуртожитках. 

Не допускається до участі у змаганнях команда, в учасників яких 

відсутня спортивна форма гуртожитку. 

IV. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВОК 

Подача заявок та нарада представників команд щодо участі у змаганнях 

буде відбуватись 2 березня 2015 року о 17.00 год. в навчальному корпусі № 9. 

Зразок заявки наведений в додатку № 1. 

 



 

V. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Місце проведення змагань: гуртожиток № 11, читальний зал.  

Дата проведення змагань: 3-5 березня 2015 р. – ігри в групах, 11 березня 

2015 року – фінальні ігри. 

Початок змагань: о 17.00 год. 

VI. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться у 2 етапи. 1-й етап півфінальні змагання. Команди 

розбиваються на 3 підгрупи. Команди, які зайняли перші два місця з кожної 

підгрупи виходять у фінал, де розігруються місця з 1 по 6 у коловому турнірі.  

Жінки допускаються по можливості до участі на чоловічих дошках, а 

чоловіки на жіночих дошках не допускаються (згідно до положень проведення 

командних чемпіонатів світу). 

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Загальнокомандна першість Спартакіади серед збірних команд 

визначається за найбільшою сумою очок, набраних учасниками команд. При 

однаковій кількості очок у двох або більше команд у загальнокомандному 

заліку перевага надається командам, що мають більше І, ІІ, ІІІ і т.д. місць; при 

рівності цього показника – командам, що мають більше І, ІІ, ІІІ і т.д. особистих 

місць з видів програм. 

VIII. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди, які зайняли призові – 1, 2, 3 місця, нагороджуються грамотами 

1, 2, 3 ступеня, команда-переможець – перехідним кубком. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

Заявка 

на участь у спартакіаді з шахів серед студентів, що проживають у 

гуртожитках НУБіП України з шахів 2014 – 2015 навчального року 

 

№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

(ПОВНІСТЮ) 

Гурто-

житок 
Факультет 

Курс, 

група 

З правилами 

безпеки 

ознайомлений. 

Несу особисту 

відповідальність 

за стан свого 

здоров’я 

(Підпис студента) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Завідувач гуртожитку №                      _________________       _______________                            

                    

Голова студентської ради   

гуртожитку №___                                  _________________       _______________                                                    

 

Капітан команди                                    _________________       _______________                                                    

 

 

 


