
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
23 листопада   2016  року   м. Здолбунів    № 190 

 
Про проведення змагань  
з шахів та шашок 
 
 

На виконання Положення про проведення обласної Спартакіади школярів 
Рівненщини, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації та відділом фізичної культури і спорту 
Рівненської обласної державної адміністрації від 03.02.2009 № 46/53 “Про 
затвердження Положення про проведення обласної Спартакіади школярів 
Рівненщини”, який зареєстрований в головному управлінні юстиції у 
Рівненській області 06 лютого 2009 року за № 9/851, листа управління освіти 
і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 14.09.2016 № вих-
3328-02/01-09/16, з метою активізації фізкультурно-масової і спортивно-
оздоровчої роботи в навчальних закладах району, успішної участі в обласній 
Спартакіаді школярів та визначення рівня роботи вчителів фізичної культури 
загальноосвітніх шкіл,  

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Провести 25, 29 листопада 2016 року зональні змагання з шахів та 

шашок серед загальноосвітніх навчальних закладів. Вік учасників: 2000 
р.н. і молодші. Склад команди: 4 чол. (2 хлопці + 2 дівчини на кожен 
вид окремо). Реєстрація учасників до 10.00 год.  

2. Суддями по зонах призначити вчителів фізичної культури :  
 Зона І – М. Радіцу  (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6), місце проведення: Здолбунівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6, дата проведення:  29 листопада 2016 
року, початок о 12.00 год.  

 Зона ІІ - І. Осіяна (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів), місце проведення: Мізоцький навчально-виховний 
комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”, дата 
проведення: 29 листопада 2016 року. 



 Зона ІІІ – В. Кравчук (Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів), місце проведення: Гільчанська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, дата проведення: 25 листопада 2016 року . 

 Зона ІV – І. Шолудько  (П’ятигірська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів), місце проведення: Мізоцький навчально-виховний 
комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”, дата 
проведення: 29 листопада 2016 року. 

 Зона  V – М. Антонюка (Суємська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів), місце проведення: Мізоцький навчально-виховний 
комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”, дата 
проведення: 29 листопада 2016 року. Протоколи зональних 
змагань подати головним суддям фінальних змагань.  

3. Провести 01 грудня 2016 року на базі Мізоцького навчально-виховного 
комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” фінальні 
змагання з шахів та шашок серед загальноосвітніх навчальних закладів 
І-ІІІ ступенів. 

4. Дата проведення зональних змагань серед загальноосвітніх навчальних 
закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів району може бути перенесена, згідно 
заявок головних суддів по зонах.  

5. Представникам команд забезпечити для команди набір шашок та шахів. 
6. Головними суддями фінальних змагань призначити вчителів фізичної 

культури Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І. Осіяна,  
Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів В. Бихальця, 
Новомощаницької школи І-ІІ ступенів В. Татарина. 

7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких 
проходитимуть зональні змагання з шахів та шашок, забезпечити місце 
для проведення змагань. 

8. Керівнику Мізоцького навчально-виховного комплексу 
“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” Р. Овсійчук  забезпечити 
місце для проведення фінальних змагань. 

9. Протоколи  фінальних змагань подати у районний методичний кабінет 
на протязі 3-х днів після проведення фінальних змагань. 

10. В залік змагань вносити окремо результати по шахах та шашках. 
11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 
 

В.о. начальника відділу      А. Демедюк 
 
 
 
 
 


