
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

26.02.2018                                                        № 82 

 

Про підсумки проведення 

районного етапу змагань з шахів 

«Біла тура» серед учнів закладів 

загальної середньої освіти за 

програмою обласних щорічних 

спортивних змагань учнівської та 

студентської молоді  «Спорт 

протягом життя» 

 

 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 04.09.2002  № 395 «Про забезпечення проведення обласних 

щорічних спортивних змагань «Спорт  протягом життя» учнівської та 

студентської молоді області», наказу відділу освіти Зачепилівської районної 

державної адміністрації від 09.02.2018 №63  «Про проведення районного 

етапу змагань з шахів «Біла тура» серед учнів закладів загальної середньої 

освіти за програмою обласних щорічних спортивних змагань учнівської та 

студентської молоді «Спорт протягом життя»,  згідно плану роботи відділу 

освіти Зачепилівської районної державної адміністрації на 2018 рік та 

календарного плану спортивно-масових заходів серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів на 2018 рік 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти 

аналітичну довідку про підсумки проведення районного етапу змагань  



 

з шахів «Біла тура» (додається).    

                                                                                                 До 28.02.2018  

2. Нагородити : 

- за І місце – команду Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- за ІІ місце – команду БДЮТ; 

- за ІІІ місце – команду Орчицької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

3. Нагородити : 

- за І місце – Волкова Максима, Яковенка Романа, Берлим Аристарха, 

Веренич Тетяну; 

- за ІІ місце – Бєлєвцова Іллю, Бєлєвцова Ігоря, Ніколенка Івана, Сапко 

Світлану;  

- за ІІІ місце – Чечеля Данила, Похиля Дениса, Крайнього Руслана, Поліщук 

Ангеліну. 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти : 

4.1. Продовжувати роботу по залученню учнівської молоді до гри в шахи. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районного 

методичного кабінету Бєляєву А.І. 

 

Т. в. о. начальника відділу освіти                                 О.В.Васильковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток  

до  наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної 

державної адміністрації                                                                             

26.02.2018 №  
 

Аналітична довідка 

про підсумки проведення районного етапу змагань з шахів 

«Біла тура» серед учнів закладів загальної середньої освіти за програмою 

обласних щорічних спортивних змагань учнівської та студентської 

молоді  «Спорт протягом життя» 

 

23 лютого 2018 року на базі  еб  язької філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів проведено районний етап змагань з шахів «Біла тура». У змаганнях 

прийняли участь 40 учасників з 7 шкіл району та БДЮТ. 

Змагання проходили по коловій системі, тому кожен гравець провів  

дев  ять ігор зі своїми суперниками. На першій дошці перемогу отримав 

Берлим Аристарх. На інших трьох дошках переможцями стали Волков 

Максим, Яковенко Роман,  Веренич Тетяна – учні Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

Друге місце посіли Бєлєвцов Ігор, Бєлєвцов Ілля, Ніколенко Іван (учні 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Сапко Світлана, учениця 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Третє місце за Чечель Данилом з 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів , Похиль Денисом та Крайнім 

Русланом із Зачепилівської ЗОШ І-ІІІступенів, Поліщук  Ангеліною з 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Командні місця розподілилися так: 

- команда Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1 місце; 

- команда БДЮТ – 2 місце; 

- команда Орчицької ЗОШ І-ІІ ступенів – 3 місце. 

Переможці і призери змагань отримали в нагороду дипломи відділу освіти 

та набори шахів. 

 

 



 


