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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення змагань з шахів
«МЕМОРІАЛ МИКОЛИ ШЕЛЕСТА»
(відкритий чемпіонат міста Миколаєва з шахів)
04 - 10 травня 2021 року
1.ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Змагання проводяться з метою:
А) увічнення пам’яті про засновника Миколаївського обласного шахового клубу,
видатного шахового діяча України ШЕЛЕСТА Миколи Васильовича;
Б) популяризації шахової гри серед населення Миколаївської області та інших областей;
В) підвищення майстерності шахістів;
2.КЕРІВНИЦТВО
Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією шахів
Миколаївської області. Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську
бригаду.
3. МІСЦЕ, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
Змагання відбудуться у приміщенні Миколаївської обласної ради (1 поверх) за адресою
вул. Адміральська 22.
Строки – з 04 по 10 травня 2021 року.
Відкриття змагань – 04 травня о 16:00.
4.УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання складаються з трьох турнірів – «А», «В» та «С» (бліц-турнір).
Турнір «А» проводиться з обрахунком міжнародного та національного
рейтингів з класичних шахів, турнір «В» - з обрахунком національного
рейтингу з класичних шахів, турнір «С» (бліц-турнір) – з обрахунком
міжнародного рейтингу з блискавичних шахів.
Турніри проводяться за швейцарською системою у 9 турів.
Контроль часу у турнірі «А» - 90 хвилин кожному гравцю до кінця партії з додаванням
30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого, у турнірі «В» - 60 хвилин
кожному гравцю до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід,
починаючи з першого.
До участі в турнірі «А» - допускаються шахісти 1 спортивного розряду і вище, які
мають міжнародний рейтинг ЕЛО на 01.05.2021 року. Організатори лишають за собою
право допуску до участі у турнірі «А» обмеженої кількості учасників без міжнародного
рейтингу при умові сплати турнірного внеску у двохкратному розмірі.
До участі в турнірі «В» з класичних шахів допускаються кандидати у майстри спорту з
національним рейтингом - нижчим, ніж 2050, шахісти 1 та 2 спортивних розрядів, які
станом на 01.05.2021 року не мають міжнародного рейтинга ЕЛО, або бажають грати у
турнірі «В».
До участі в турнірі «С» (бліц-турнір) допускаються всі бажаючі за умови сплати
турнірного внеску.

Благодійні турнірні внески:

«А»
0
400
500
800
-

GM, IM, WGM, WIM, МСУ
КМС з нац. рейтингом 2051 та вище
КМС з нац. рейтингом нижче 2050 та 1 розряд
Без міжнародного рейтингу у турнірі «А»
2 розряд
Розклад турів
1 тур – 04 травня о 16:00
4 тур – 06 травня о 10:00
2 тур – 05 травня о 10:00
5 тур – 07 травня о 10:00
3 тур – 05 травня о 16:00
6 тур – 07 травня о 16:00

«В»
300
400

«С»
0
200
200
200

7 тур – 8 травня о 16:00
8 тур – 9 травня о 10:00
9 тур – 10 травня о 10:00

09 травня – турнір «С» (бліц-турнір) – початок о 16:00
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних очок. У разі однакової
кількості набраних очок у двох або більше учасників змагань, переможець (розподіл
місць) визначається за системою додаткових показників згідно Регламенту змагань.
Турнір «А»
Місце
1
Приз 7000

2
4000

3
3000

4
2000

5
1500

6
1000

7
1000

8
1000

9
1000

10
1000

Турнір «В»
Місце
1
Приз 1500

2
1200

3
1000

4
700

5
600

6
500

7
500

8
500

9
500

10
500

Загальний гарантований призовий фонд – не менш, ніж 30 000 гривень.
Організатори лишають за собою право збільшити призовий фонд змагань шляхом
збільшення основних та надання додаткових призів у разі залучення спонсорських
коштів у більшому обсязі.
Призерів та переможців змагань буде нагороджено кубками, медалями та грамотами
Федерації шахів Миколаївської області.
6. ІНФОРМАЦІЯ
Додаткова інформація:
Горощенко Дмитро Володимирович: (+38) 097-980-93-11
Ларкін Сергій Юрійович: (+38) 050 249 37 55, Facebook – Sergii Larkin
Сайт – www.chessclub.mksat.net
Форма для попередньої реєстрації :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca6svMJYWN_5Fk7PaJhwkFbqm84owku
SD6GMbxyMY21CjASg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Попередня реєстрація – обов’язкова !
Сторінка турніру на chess-results :

7. ВИТРАТИ
Витрати на суддівство та призи - за рахунок федерації шахів Миколаївської області,
спонсорських та благодійних внесків. Витрати на проїзд, харчування та проживання
учасників змагань - за рахунок відряджуючих організацій або за власний кошт.

Дане Положення є офіційним викликом на змагання

