«Теңізшевройл» ЖШС
Үкіметпен және жұртшылықпен байланыс бөлімі

Баспасөз мәлімдемесі
«Теңізшевройл» ЖШС-нің ҚР Тәуелсіздік күніне арналған шахматтан
ашық турниріне бес жыл
Атырау, Қазақстан, 18 желтоқсан 2015 ж. – «Теңізшевройл» ЖШС –нің ҚР Тәуелсіздік
күні құрметіне жыл сайын өткізетін шахмат турнирі дәстүрлі шараға айналып, биыл
бесжылдық мерейтойын атап өтті. Турнирге Атырау облысынан 70-ке жуық шахмат
шеберлері мен әуесқойлары қатысты.
- Бәріміз үшін – бүгін айтулы күн- әлемде көптеген халықтардың, конфессиялар мен
мәдениеттердің ортақ үйіне айналған тәуелсіз Республиканың
туған
күні.
Өзі
құрылғаннан бері және күні бүгінге дейін Қазақстан достық пен бейбітшілікті көздеген ,
ашық мемлекет болып келді және солай болып қала бермек, - деді кәсіпорынның Атырау
облысының мемлекеттік органдарымен байланысы жөніндегі менеджері Мария Жапаққызы
Қаражігітова турнирге қатысушылар мен қонақтарға арналған құттықтау сөзінде. Ол
қатысушыларды Тәуелсіздік күнімен құттықтап, әр шахмат тақтасының басында жарқын,
шығармашылық ойын болуын тіледі.
Турнирдің ашылу салтанатына
ардагерлері қатысты.

Атырау облыстық әкімдігі мен жұртшылық өкілдері, спорт

Атырау облысы бойынша туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасының басшысы
Нұржан Ермұханов өз сөзінде «Теңізшевройл» ЖШС-іне шахматқа көрсететін қолдауы үшін
ризашылығын білдірді және алғыс хат табыстады.
ҚР Тәуелсіздік күнін шахмат спортының жанкүйерлерін ТШО бас кеңсесінің шаңырағы
астында жинау арқылы атап өту дәстүрі 2011 жылдан бастау алады. Алғаш рет сол кезде
кәсіпорынның келісімшарт және құқық бөлімінің бастамасымен Атырау облысы
шахматшыларының жарысы
ұйымдастырылды. Ашық статус
алған және
қатысушылардың көңілінен шыққан турнир кейін де жалғасын тауып, Атырау қаласы мен
облыстың мықты деген шахматшылары үшін басты шараға айналды.
- Турнирдің алғашқы жылдарында қатысушыларға жас ерекшеліктері бойынша шектеу
қойылғанжоқ– сайысқаересектермен бірге балалар да қатысты. Алайда, қатысуға тілек
білдірушілер санының арта түсуіне байланысты, ТШО басшылығы жыл сайын мамыр
айының басы – маусым айының аяғында Халықаралық балаларды қорғау күніне орай
балалар үшін бөлек турнир
ұйымдастыруды ұсынды
- біз бұл ұсынысты қуана
қабылдадық, дейді А.
Айдаралиев атындағы Атырау облыстық шахмат

федерациясының тетепрезиденті Сабырбай Гайсин. С. Гайсин турнирдің төрешілер
алқасының төрағасы.
Қазіргі таңда Тәуелсіздік күніне арналған ТШО турнирі 17 жастан асқан шахматшыларүшін
ашық. Төрешілер алқасының шешімі бойынша ойынға ерекше қабілеттерін көрсеткен 17
жасқа дейінгі ойыншылар да қатыса алады. Ойындар 9 айналымнан тұратын
швейцариялық жүйе бойынша ФИДЕ халықаралық кодексіне сәйкес
өткізіледі. Әр
қатысушыға ойын аяғына дейін 30 минут уақыт беріледі. Екі немесе одан да көп
қатысушылардың ұпайлар саны тең болған кезде, жеңімпаздар қосымша көрсеткіштер
бойынша анықталады: алға басу коэфициенті, жеңістер саны, жекелік ойын нәтижесі
(микро-турнир) және блиц партия.
«Теңізшевройл» ЖШС-нің ҚР Тәуелсіздік күніне арналған 5 -Шахматтан ашық турнирінің
абсолютті чемпионы атағын жастар арасындағы Азияның вице-чемпионы Жәнібек Аманов
жеңіп алды. Абылай Сұраншиев пен Азидола Хамиев жүлделі орындарға ие болды.
Ардагерлер арасында үздік шыққан Амангелді Сақтағанов болса, әйелдер тобының
жеңімпазы Гүлнұр Төлеуова болды. Мұқанғали Сейітов пен Аман Құмаров, Жұлдыз Елеусін
мен Әйгерім Қазиева тиісінше ардагерлер мен әйелдер арасында жүлделі орындарға ие
болды.Турнирге шетелдік мемлекеттер азаматтарының да қатысқанын атап өту керек.
Шетелдік ойыншылар арасында АҚШ-тың Колорадо штатынан келген Эндрью МакГрегор
үздік атанды.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге дипломдар мен грамоталар, оған қоса электрондық
техника дүкендері желілерінің сыйлық сертификаттары берілді. Турнирдің жалпы жүлде
қоры 360 000 теңгені құрады.
«Теңізшевройл» ЖШС – шикі мұнайды, газ бен күкіртті барлау, шығару, өндіру және
өткізумен айналысатын қазақстандық серіктестік. Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы
мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық талаптарға сай жүргізілуде.
«Теңізшевройл» ЖШС-і 1993 жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасы мен «Шеврон»
корпорациясы арасындағы келісім негізінде құрылды. «Теңізшевройл» ЖШС-ның қазіргі
серіктестері: «Шеврон» – 50%, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ – 20%, «ЭксонМобил Қазақстан
Венчурс Инк.» – 25% және «ЛукАрко» – 5%.
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News Release

Tengizchevroil’s Open Chess Tournament dedicated to Independence Day of the RoK
celebrated the fifth anniversary

ATYRAU, Kazakhstan, December 18, 2015 – Chess tournament that became a tradition, which
is annually held by Tengizchevroil in honor of Independence Day of the RoK, celebrated its fifth
anniversary. The tournament gathered up to 70 masters and fans of the chess sport from all over
Atyrau oblast.
- This day is significant for all of us - the day, when the independent Republic that became home
for many nations, confessions and cultures came into being in the world. Since the time of its
formation and to present Kazakhstan has been and remains the friendly, peace-loving and open
government, Mariya Karazhigitova, TCO Manager of Atyrau Oblast Government Affairs said,
greeting the participants and guest of the tournament. She congratulated all on Independence
Day and wished vivid, constructive game for each and every chess board.
The Chess Opening Ceremony was attended by the representatives of Atyrau Oblast Akimat and
community, sport veterans of the oblast.
In own greeting speech, the Head of Tourism, Physical culture and Sports department of Atyrau
oblast Nurzhan Ermukhanov expressed his appreciation to ‘Tengizchevroil’ LLP for the support of
chess and handed a letter of appreciation.

The tradition to celebrate the RoK Independence Day, by gathering the chess fans under the roof
of TCO headquarters, dates back to 2011, when the competitions between the Atyrau chess
players were initiated by TCO Contracts and Regulatory Department. The tournament that
obtained the “open” status and became favorite for participants found its continuation in the
following years and has been the main event for the strongest chess players of city and oblast.
- In the first years of the tournament participants were not restricted to ages – adults and kids
equally participated in the games. But the number of the people willing to participate was
increasing, and TCO management suggested to organize separate, and also annual tournament
for children in late May – early June, coinciding with International Children’s Day – and we agreed

this with pleasure, said Sabyrbai Gaisin, Vice-President of A. G. Aidaraliyev Atyrau Chess
Federation. S. Gaisin is also a Chairman of Judges’ Panel of the tournament.
Today, TCO tournament dedicated to Independence Day is open for chess players at the age
from 17 years.
As decided by the Judges’ Panel players before 17 that demonstrated their
genius potential can be allowed to participate. The games are conducted in accordance with
International FIDE Code on Swiss system in 9 rounds. Each participant is given 30 minutes till the
end of the game. In case two or more participants have equal scores winners are identified in
accordance with additional criteria: progress coefficient, numbers of wins, result of individual
round (micro tournament) and speed match.
Title of Overall Champion of Tengizchevroil’s V Open Chess Tournament dedicated to
Independence Day has been won by Zhanibek Amanov, Asian Youth Runner-up. Abylai
Suracnhiev and Azidolla Khamiev have been awarded with winning places. Best among veterans
has been Amangeldi Saktaganov and the winner from the women’s group has been Gulnur
Tuleuova. Mukhangali Seitov and Aman Kumarov, Zhuldyz Eleusin, and Aigerim Kazieva took the
prize places among veterans and women respectively. It is worth noting that citizens of foreign
states also took part in the tournament. Andrew MacGregor from Colorado, USA was named the
best among foreign players.
Winners and prize holders were nominated with Diplomas and Recognition Letters, and also
awarded with gift certificates of Electronic chain stores. Cumulative prize fund of the tournament
totaled 360 000 tenge.
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Пресс-релиз

Открытый турнир ТОО «Тенгизшевройл» по шахматам, посвященный Дню
Независимости РК, отметил свое пятилетие
Атырау, Казахстан, 18 декабря, 2015 г. – Ставший традиционным шахматный турнир,
который ежегодно проводит ТОО «Тенгизшевройл» в честь Дня Независимости РК, в
этому году отметил свой пятилетний юбилей. В турнире приняли участие до 70 мастеров и
любителей шахматного спорта со всей Атырауской области.
- Для нас всех это важный день - день, когда в мире появилась независимая Республика,
ставшая домом для многих народов, конфессий и культур. Казахстан с самого своего
основания и до сегодняшних дней был и остается дружелюбным, миролюбивым и
открытым государством, - отметила, приветствуя участников и гостей турнира Мария
Жапаковна Каражигитова, менеджер по связям с государственными органами Атырауской
области ТОО «Тенгизшевройл». Она поздравила всех с Днем Независимости и пожелала
яркой, творческой игры за каждой шахматной доской.
На церемонии открытия турнира участвовалипредставители Атырауского областного
акимата и общественности, ветераны спорта области.
В своем приветственном слове руководитель Управления туризмом, физической культурой
и спортом по Атырауской области Нуржан Ермуханов выразил свою признательность ТОО
«Тенгизшевройл» за поддержку, оказываемую шахматному спорту, и вручил
благодарственное письмо.
Традиция праздновать День Независимости РК, собирая под крышей головного офиса
ТШО поклонников шахматного спорта, берет начало в 2011 году. Тогда впервые по
инициативе договорно-правового отдела ТШО были организованы состязания
шахматистов
Атырауской области. Турнир, получивший статус открытого и сразу
полюбившийся участникам, нашел свое продолжение и в последующие годы и стал
главным событием для сильнейших шахматистов города и области.
- В первые годы существования турнира к участникам не предъявлялось ограничений по
возрасту – наравне со взрослыми в играх участвовали и дети. Но число желающих росло,
и руководство ТШО предложило организовать для детей отдельный, также ежегодный,
турнир в конце мая – начале июня, приурочив его к Международному дню защиты детей и мы с этим с радостью согласились, - рассказал Сабырбай Гайсин, вице-президент

Атырауской областной шахматной федерации им. А. Г. Айдаралиева С. Гайсин является и
председателем судейской коллегии турнира.
На сегодняшний день турнир ТШО, посвященный Дню Независимости открыт для
шахматистов в возрасте от 17-ти лет. По решению судейской коллегии к участию могут
быть допущены игроки и до 17-ти лет, продемонстрировавшие исключительные
способности. Игры проводятся согласно международному кодексу ФИДЕ по швейцарской
системе в 9 туров. Каждому участнику дается 30 минут до конца партии. В случае
равенства очков у двух или большего числа участников победители определяются в
соответствии с дополнительными показателями: коэфициентом прогресса, количеством
побед, результатом личной встречи (микро-турнир) и блиц - партии.
Звание абсолютного чемпиона V-го Открытого турнира ТОО «Тенгизшевройл» по
шахматам, посвященного Дню Независимости РК завоевал Жанибек Аманов, вицечемпион Азии среди молодежи. II и III места заняли Суранчиев Абылай и Хамиев
Азидолла соответственно. Лучшим среди ветеранов стал Сактаганов Амангелди, а
победителем женской группы стала Тулеуова Гулнур. Сейтов Мухангали и Кумаров Аман
среди ветерановЕлеусин Жулдыз и Казиева Айгерим среди женщин заняли призовые
места. Стоит отметить, что в турнире также принимали участие граждане иностранных
государств. Лучшим среди иностранных игроков был объявлен Эндрью МакГрегор из штата
Колорадо, США.
Победители и призеры были отмечены дипломами и грамотами, а также награждены
подарочным сертификатами сети магазинов электронной техники. Совокупный призовой
фонд турнира составил 360 000 тенге.
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