Федерація шашок Вінниччини
Iнтелект. Мистецтво. Спорт.

ПРЕС-РЕЛІЗ
28 січня 2019 року

Молодіжний Чемпіонат України з шашок-100 відбудеться
у Вінниці з 31 січня до 7 лютого 2019 року
31 січня 2019 року о 15:00 у Вінниці стартує молодіжний Чемпіонат України з
шашок-100. В ньому змагатимуться юнаки та дівчата у наступних вікових категоріях:
молодь (1993 р.н. і молодші), кадети (2003 р.н. i молодші) та юні надії (2009 р.н. і
молодші). У програмі змагань – класична гра (31 січня – 5 лютого), швидка гра (6
лютого) та блискавична гра (7 лютого). У кожному з цих трьох видів програми, що
відрізняються контролем часу на обдумування, також передбачений командний залік
для збірних команд областей.
Вінницька школа шашок має великий авторитет у шашковій спільноті як
українського, так i світового рівня. Серед досягнень вінничан – неодноразові титули
чемпіонів та призерів країни, Європи та світу у різних вікових категоріях та видах
шашкових змагань. Вінниця також традиційно відома як місце проведення
національних та міжнародних шашкових змагань. У Вінницькій області щорічно
відбуваються близько 25 турнірів обласного та всеукраїнського рівня.
Так, у 2015 року був започаткований всеукраїнський дитячий шашковий
фестиваль “Вінницькі фонтани”, у якому щорічно беруть участь близько 100 дітей.
Враховуючи всі показники, місто над Бугом отримало право на проведення
молодіжного Чемпіонату України 2019 року. Оргкомітет чемпіонату ретельно готується
до турніру. Для участі в ньому очікується прибуття більше 120 спортсменів з 12–14
регіонів країни – всіх, де розвинутий цей інтелектуальний вид спорту.
Молодіжний Чемпіонат України організований Федерацією шашок
Вінниччини та відбувається за підтримки Управління фізичної культури та спорту
Вінницької облдержадміністрації, Комітету з фізичної культури і спорту Вінницької
міської ради, Міської дитячо-юнацької спортивної школи №6.
Відкриття чемпіонату — 31 січня 2019 року о 15:00 в ігровому залі МДЮСШ
№6 за адресою: вул. Театральна, 24. Нагородження переможців — 7 лютого 2019
року о 14:00. Кубки, медалі та дипломи чекають на своїх володарів!
Оргкомітет чемпіонату
Андрiй Щербатюк (067) 444-57-59
Борис Палатнік (067) 721-89-62
draughtsplay@gmail.com
http://www.draughtsplay.com

