
Анонс! 
     Міністерство молоді та спорту України , Федерація шахів України та 

Полтавська обласна федерація шахів запрошують шахістів України 
прийняти участь у наступних змаганнях: 

- XXXV- му відкритому особисто-командному чемпіонаті України з шахів 
( розв’язування шахових композицій , III ранг); 
-XIIl –му особистому чемпіонаті України з шахів серед юніорів  
( розв’язування шахових композицій, IV ранг)  
- Опен-турнір. 
Терміни проведення змагань: 26 по 28 березня 2021 року. 

Місце збору учасників змагань: м. Полтава, майдан Незалежності, 24, 
кімната 205 шахово-шашкового клубу ПMО ФСТ «Україна». 
Місце проведення змагань: м. Полтава, майдан Незалежності, 24 у 
приміщенні шахово-шашкового клубу ПMО ФСТ  «Україна». 
35-й відкритий особисто-командний чемпіонат України з шахів 
(розв’язування шахових композицій). 
Змагання проводяться згідно з діючими Правилами проведення змагань з 
шахів ( розв’язування шахових композицій) та у відповідності до 
затвердженого регламенту. 
Попередні заявки надсилаються до директора змагань, президента 
Полтавської обласної федерації шахів (електронна пошта chessman1@ukr.net)  
Щербова Григорія Анатолійовича. 

 
Реєстрація учасників відкритого особисто-командного чемпіонату України та 
особистого чемпіонату України з шахів ( розв’язування шахових композицій),  
здійснюється за місцем проведення змагання - до 18:00 в день приїзду, 
26.03.2021 р. 

Програма проведення змагань з шахів (розв’язування шахових 
композицій): 

27 березня, субота:   
09:30-10:00 – урочисте відкриття змагань; 
10:00-14:00 – I, II,III тури.  
15:00-17:30 – Опен-турнір 
28 березня, неділя:   
09:30-13:00 – IV, V,VI тури; 
15:00-15:30 – підведення підсумків змагань, нагородження переможців та 
призерів, урочисте закриття змагань; 
15:30 – від’їзд учасників змагань. 

 
Всі учасники змагання повинні мати ксерокопію довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номеру та ксерокопію паспорту. 
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З приводу замовлення проживання та харчування учасників і суддів 
змагань звертатись до адміністратора готелю:  www.almaz.poltava.ua/en.   
З приводу попередньої реєстрації учасників змагань та організаційних 
питань звертатися до  директора змагань, президента ПОФШ  Щербова 
Григорія Анатолійовича. Контактні номери: 0955139242 (Vodafone), 
0967098179 (Kyivstar). E-mail: chessman1@ukr.net.  
  

Запрошуємо на змагання з розв’язування шахових композицій  
на Полтавщині!!! 

 

The Ministry of Youth and Sports of Ukraine, the Chess Federation of 
Ukraine and the Poltava Regional Chess Federation invite chess players of 

Ukraine to take part in the next competitions: 
- The XXXV Open Individual-team Chess Championship of Ukraine (solving 
chess compositions, III rank); 
-The Individual Championship of Ukraine among juniors (solving chess 
compositions, IV rank)  
- Open -tourney. 

Dates of competitions: March 26 to 28, 2021. 
Meeting place: Poltava, Independence Square, 24, room 205 of the chess and 
checkers club PСO PSA "Ukraine". 
Venue of the competition: Poltava, Independence Square, 24 in the premises of the 
chess and checkers club PСO PSA "Ukraine". 
The 35th Open Individual and Team Chess Championship of Ukraine (solving 
chess compositions). 
Competitions are held in accordance with the current Rules of chess competitions 
(solving chess compositions) and in accordance with the approved regulations. 
Preliminary applications are to be sent to the director of competitions, the president 
of the Poltava regional chess federation (e-mail chessman1@ukr.net) Shcherbov 
Grigory Anatolyevich. 
Registration of participants of the open individual-team championship of Ukraine 
and individual championship of Ukraine in chess (solving chess compositions) is 
carried out at the venue of the competition - until 18:00 on the day of arrival, March 
26, 2021. 
Chess competition program (solving chess compositions): 
27th of March, Saturday:   
09:30-10:00 – Official Opening of the Competition; 
10:00-14:00 – I, II,III tours.  
15:00-17:30 – Open-tourney 
28th of March, Sunday:   
09:30-13:00 – IV, V,VI tours; 
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15:00-15:30 – summarizing the results of the competition, awarding the winners and 
prize-winners, the competition; 
15:30 – participants departure. 

All participants must have a copy of the identification number and a copy of the 
passport. 
For ordering accommodation and meals for participants and judges, please 
contact the hotel administrator: www.almaz.poltava.ua/en. 
Regarding the preliminary registration of participants and organizational issues, 
please contact the director of the competition, the president of PRCF Shcherbov 
Hryhoriy Anatoliyovych. Contact telephone numbers: +380955139242 
(Vodafone), +380967098179 (Kyivstar). E-mail: chessman1@ukr.net.  
 
Warmly invite you to competitions in solving chess compositions to Poltava 

region !!! 
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