II МІЖНАРОДНИЙ ШАХОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЧЕРНІВЕЦЬКА ОСІНЬ»
(бліц + рапід, 10-12 вересня 2019 року)
Змагання присвячені пам'яті відомого українського шахового тренера та
педагога Альберта Олександровича Гурвіча та засвідчення поваги до його
внеску у розвиток та пропаганду шахів в багатьох країнах світу, де донині
живуть та працюють його учні
ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ СПОНСОР ФЕСТИВАЛЮ:
Арон Майберг
ОФІЦІЙНІ СПОНСОРИ:
ПрАТ «Міжнародні авіалінії України»
Ресторан «Кошер органік»
Кондитерська - пекарня «Чіабатта»
З питань пропозицій спонсорства, партнерства та співпраці звертатися за адресою:
smart.tdt@gmail.com

ОРГАНІЗАТОРИ:
Громадська організація «Альянс професійних шахістів»
Громадська організація «Федерація шахів Чернівецької області»
Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради
Спортивний клуб Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича
ПАТРОНАТ:
Арон Майберг
Микола Федорук, народний депутат України
Олег Ангельський, ректор Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича
Олексій Бурбак, громадський діяч
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Вулиця Коцюбинського 2, Чернівці, Україна, головний корпус Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (резиденція
буковинських митрополитів)
ТУРНІРИ ФЕСТИВАЛЮ:
«А» – Опен рапід, 9 турів, рапід, швейцарська система, обрахунок рейтингу
FIDE з рапіду, контроль часу: 15 хвилин з додаванням 10 секунд на хід,
починаючи з першого ходу
«В» – Опен бліц, 11 турів, швейцарська система, обрахунок рейтингу FIDE з
бліцу, контроль часу: 5 хвилин з додаванням 3 секунд на хід, починаючи з
першого ходу

Згідно «Правил шахової гри FIDE» (Fide Laws of Chess) від 01 січня 2018
року
УЧАСНИКИ ТУРНІРІВ ФЕСТИВАЛЮ:
Важливо! Кількість учасників обмежена!
Для участі у змаганні обов'язково до 28 серпня 2019 року заповнити
заявку за посиланням: https://goo.gl/forms/LByj8FiJmgiiZ8UC2
До 03 вересня 2019 року організатори надішлють підтвердження участі
шахістам, які будуть включені у стартовий список (згідно найвищих
особистих рейтингів FIDE з рапіду на 01.09.2019).
Незалежно від рейтингу FIDE з рапіду матимуть право брати участь у
фестивалі призери Чемпіонату Чернівецької області з швидких шахів
(червень 2019 року) та призери V шахового фестивалю «Чернівці Опен 2019»
(липень 2019 року).
Для інформації:
Результати турнірів I Міжнародного шахового фестивалю «Чернівецька осінь» доступні
за посиланнями: http://chess-results.com/tnr374280.aspx?lan=11&art=4&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr375989.aspx?lan=11&art=4
Промо відео I Міжнародного шахового фестивалю «Чернівецька осінь» доступні за
посиланням:
https://www.facebook.com/tatiana.dutkevich/videos/10215468997910752/UzpfSTExODk3ODc4
NjQzODg3NzA6MjE5Mjk2OTQ4NzQwMzkzMQ/

РОЗКЛАД:
10.09.2019 року (вівторок), 10:00 – 14:30, Реєстрація учасників турніру «A»
10.09.2019 року (вівторок), 14:30 – 15:00, Урочисте відкриття турніру «A»
10.09.2019 року (вівторок), 15:00 – 19:00, 1-4 тури турніру «A»
11.09.2019 року (середа), 11:00 – 13:00, 5-6 тури турніру «A»
11.09.2019 року (середа), 15:00 – 18:00, 7-9 тури турніру «A»
11.09.2019 року (середа), 18:30, Урочисте закриття турніру «A»
12.09.2019 року (четвер), 09:00 – 10:00, Реєстрація учасників турніру «В»
12.09.2019 року (четвер), 10:00 – 10:30, Урочисте відкриття турніру «В»
12.09.2019 року (четвер), 10:30 – 13:30, 1-6 тури турніру «В»
12.09.2019 року (четвер), 15:30 – 18:00, 7-11 тури турніру «В»
12.09.2019 року (четвер), 18:30, Урочисте закриття турніру «В»
ТАЙ-БРЕЙКИ:
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі
однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця
визначаються:
a) коефіцієнт Бухгольця (повний);
b) скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату),
скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів),
скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів);

c) за кількістю перемог;
d) за найкращим результатом у групі з однаковою кількістю очок, за умови,
що всі учасники розподілу місць грали між собою (тільки для визначення
призерів).
ТУРНІРНІ ВНЕСКИ НЕ СТЯГУЮТЬСЯ!
ПРИЗИ:
Загальний призовий фонд – 9000 USD (турнір «A» – 7400 USD, турнір «В» –
1600 USD).
Турнір «A»:
1 місце 1600 USD
2 місце 1300 USD
3 місце 1100 USD
4 місце 800 USD
5 місце 700 USD
6 місце 400 USD
7 місце 300 USD
8-10 місця по 200 USD
спеціальні призи (при наявності трьох і більше учасників у категорії):
1-ий результат серед жінок – 200 USD
1-ий результат серед шахістів старше 60 років – 100 USD
1-ий результат серед місцевих шахістів – 150 USD
2-ий результат серед місцевих шахістів – 100 USD
3-ий результат серед місцевих шахістів – 50 USD
Турнір «В»:
1 місце 500 USD
2 місце 400 USD
3 місце 300 USD
4 місце 200 USD
5 місце 100 USD
спеціальні призи (при наявності трьох і більше учасників у категорії):
1-ий результат серед жінок – 50 USD
1-ий результат серед шахістів старше 60 років – 50 USD
РОЗМІЩЕННЯ:
Організатори забезпечують безкоштовне проживання GM, WGM, IM, WIM у
готелях:
«Георг Палац», вулиця Івана Богуна 24 www.georgpalace.com.ua
«Магнат Централь», вулиця Ольги Кобилянської 36 www.magnat.cv.ua
«Магнат Люкс», вулиця Андрія Шептицького 6 www.magnat.cv.ua
«Магнат», вулиця Льва Толстого 16 www.magnat.cv.ua
«Університетський», вулиця 28 червня 23

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Організатори забезпечують «пряму» он-лайн трансляцію та коментування
партій на доступних Інтернет платформах.
Головний суддя фестивалю: Олег Товчига, Арбітр ФІДЕ (IA, Категорія A)
КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ:
Володимир Зав’ялов +380506763354, goapc@i.ua (реєстрація)
Іван Білич +0996020681, bilich_1978@ukr.net (розміщення, логістика)
Тетяна Дуткевич +380506643852, smart.tdt@gmail.com (спонсорство)
МЕДІА-ПАРТНЕРИ:
Телерадіокомпанія «1+1»
Телерадіокомпанія «ТВА»
Телерадіокомпанія «Чернівці»
Інтернет портал «Чернівці Спорт» www.chernivtsisport.com
Інтернет портал «Шахова Буковина» www.bukchess.com

