
 

 

15ий Чемпіонат Європи з Розв’язування Шахових 

Композицій 

24-26 квітня 2020 року, м. Полтава, Україна  

 

ЗАПРОШЕННЯ 

Комісія з Шахової Композиції України при Федерації Шахів України 

має честь запросити національні команди Європи та індивідуальних 

розв’язувачів прийняти участь у 15-му Чемпіонаті Європи з розв’язування 

шахових композицій. Дана подія проводиться з п’ятниці, 24-го квітня 
 
2020 р. 

(прибуття) до неділі, 26-го квітня 2020 р. (відправлення) у Міському будинку 

культури міста Полтави (Майдан Незалежності, 5). Розміщення пропонується 

у готелі “Алмаз” (додаткова інформація надається нижче). 

 

РОЗКЛАД 

 Реєстрація: п’ятниця, 24 квітня, 14.00-15.00 

 Зустріч капітанів: п’ятниця, 24 квітня, 16:00-16:45 

 Відкритий турнір з розв’язування: п’ятниця, 24 квітня 24,, 17:00-20:00 

 ECSC 1-й день: субота, 25 квітня, 09:00-13:30 

 Екскурсія (обід): субота, 25 квітня, 13:45 

 Солвінг шоу, субота, 25 квітня 25, 18:00-19.30 



 ECSC 2-й день: неділя, 26 квітня, 10:00-14:30 

 Церемонія закриття: неділя, 26 квітня, 16:00 (орієнтовно)  

 

РОЗМІЩЕННЯ 

Пропонуємо нашим учасникам розміщення у готелі “Алмаз”, що 

знаходиться в історичному та бізнес центрі міста Полтава. 

 Сайт: www.almaz.poltava.ua/en  

 Адреса: вул. Київське шосе, 60, м. Полтава, Україна 

 Тел.: +380 (96) 307 0900, +380 (66) 711 7772 

 Email: hotel.almaz@ukr.net  

Готель «Алмаз» завжди радий запропонувати Вам сучасні та обладнані 

всім необхідним номери: стандарт, напівлюкс та люкс. У кожному номері є 

все, що необхідно сучасному туристу: кондиціонер, супутникове ТБ, доступ 

до Інтернету. 

До ваших послуг: салон краси, приватна пивоварня та туристична 

агенція.  

Ціни за добу (сніданок включено):  

 Стандарт. Двомісні та тримісні номери об’єднані в секції з двох 

номерів. Обладнані зручними односпальними ліжками,холодильником 

та телевізором. В секціях є туалет та душ, де цілодобово наявна гаряча 

вода.   

Ціна: від 200 грн  

 Напівлюкс. Кожен номер обладнаний ванною кімнатою, бойлером, 

одно- та двоспальними ліжками, телевізором холодильником, 

кондиціонером та посудом. 

Ціна: від 420 грн 

 Люкс. Двокімнатні номери(вітальня та спальня) обладнані ванною 

кімнатою. Вітальня обладнана зручними меблями для відпочинку, 
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журнальним столиком та телевізором. У спальні розташоване 

двоспальне ліжко або два односпальних 

Ціна: від 550 грн 

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Є декілька способів для учасників як доїхати до Полтави. На жаль, на 

даний момент прямих літаків до нашого міста немає, тому ми рекомендуємо 

долетіти до Києва, столиці України, а потім потягом доїхати до Полтави. 

 Сподіваємось, що наша інструкція буде простою та корисною для Вас, 

проте не соромтеся звертатися до оргкомітету, якщо у вас виникнуть будь-які 

додаткові запитання. 

Із детальною інформацією щодо способів добратись до Полтави можна 

ознайомитись, перейшовши за цим посиланням.  

ХАРЧУВАННЯ 

Вартість проживання включає сніданок. Організаційний внесок 

поширюється на екскурсію та обід під час неї. 

СПОНСОРИ 

Офіційним спонсором Чемпіонату є Нафтосервісна інжинірингова 

компанія Ендейвер https://endv.com.ua/ 

ДИРЕКТОРИ, ОРГАНІЗАТОРИ, ІНФОРМАЦІЯ 

Організатори – Валерій Копил (+38093 391 72 86, e-mail: v.kopyl@i.ua), 

асистент – Яна Копил (+38093 3 000 555, e-mail: yasja@ukr.net) 

Директор ECSC  Ivan Denkovski (MKD) 

Директор Відкритого турніру з розв’язування – Валерій Копил (+38093 

391 72 86, e-mail: v.kopyl@i.ua) 

Офіційний email турніру:  ecsc2020poltava@gmail.com 
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Усю інформацію щодо турніру буде розміщено на сайті:  www.wfcc.ch 

та www.chess-kopyl.com.ua/ua 

ВІЗИ 

Організаційний комітет забезпечить запрошення для отримання візи, 

якщо є така необхідність. Команди та індивідуальні розв’язувачі, будь ласка, 

зверніться до організаційного комітету. 

РЕЄСТРАЦІЯ 

Організаційний внесок складає 45 € та надає можливість участі в усіх 

заходах чемпіонату, включаючи екскурсію.  

ДОДАТОК 

Як доїхати до Полтави  

Полтава – це місто, що знаходиться майже у самому центрі України, то 

ж якщо Ви прилітаєте до аеропорту Бориспіль чи Жуляни, Вам слід доїхати 

до Південного Залізничного Вокзалу міста Київ на автобусі, тролейбусі чи 

маршрутному таксі. А з відти Ви можете придбати квиток до Полтави на 

потяг чи забронювати місце у автобусі.  

Телефони служб автоперевезень, за якими можна забронювати місце у 

автобусі 

 Зелений слон.  

сайт: www.zs7.com.ua  

Тел.: +380 (98) 932 0505, +380 (95) 932 0505, +380 (93) 932 0505 

 Владислав. 

Тел.: +380 (50) 872 7272, +380 (67) 535 1424, +380 (93) 107 3000 

Придбати квиток на потяг онлайн можна за посиланням: 

booking.uz.gov.ua/ru 

Ознайомитись з розкладом руху потягів можна за посиланням: 

www.uz.gov.ua/passengers/timetable 
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