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              «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор з навчальної і виховної 
роботи         

                                                                   
________________   С.М. Кваша 
 

“ _____ “ ____________ 2017 р. 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про 

турнір з шахів «Шаховий король НУБіП України»  
на Кубок проректора з навчальної і виховної роботи Кваші С.М.  

1. Мета. 
 Змагання проводяться з метою популяризації шахів серед студентів, 
науково-педагогічних працівників і співробітників НУБіП України виявлення 
інтелектуальних здібностей, а також залучення до здорового способу життя, 
активного відпочинку.  
2. Організаційний комітет по проведенню турніру. 
 Голова організаційного комітету – проректор з навчальної і виховної роботи 

Кваша С.М. Підготовку і проведення змагань здійснює директор ННЦ виховної 
роботи та соціального розвитку НУБіП України Коваленко В.П, начальник 
відділу виховної роботи – Довгань К.А. Безпосереднє проведення змагань 
покладається на головну суддівську колегію. Головний суддя – майстер спорту, 
провідний фахівець відділу виховної роботи Литвин М.П., головний секретар – 
кандидат в майстри спорту, провідний фахівець відділу комплексної безпеки та 
ЕТЗ об’єктів охорони Данильчук М.Г 
      3. Порядок, умови та регламент змагань. 

«__»_________ 2017р. до 15:30 хв. – реєстрація учасників,  
        15:50 хв. – відкриття,  
        16:00 хв. – початок турніру. 
        Змагання проводяться з «класичних шахів» відповідно до правил Федерації 
шахів України, час партії – 30 хвилин (кожному з учасників за шаховим 
годинником). Турнір проводиться за швейцарською або коловою системою. 
Учасники розподіляються на дві групи: А). науково-педагогічні працівники і 
співробітники НУБіП України; група Б) студенти університету. 

4. Учасники. 
      До участі у змаганнях запрошуються всі бажаючі з категорії науково-
педагогічних працівників і співробітників НУБіП України та з категорії серед 
студентів шахістів університету. Список складає суддівська колегія у складі 
організатора турніру, головного судді, головного секретаря та представляє учасників 
на початку турніру.  
       Заявки на участь в змаганнях приймаються ННЦ виховної роботи та соціального 
розвитку, навчальний корпус №3 кімната №122 та №318. (тел.: 527-88-84). 
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5. Нагородження. 
Учасники турніру, які зайняли 1-3 місця нагороджуються призами та 

грамотами в своїх групах.  
На передодні святкування «Дня студента», відбудеться супергра між 

переможцями груп А та Б на Суперкубок проректора з навчальної і виховної 
роботи Кваші С.М. 
 

 
 
 
Директор навчально-наукового центру 
виховної роботи та соціального розвитку   Коваленко В.П. 
   


