„Погоджено”
Голова Хмельницької міської
федерації шахів
______________В. Іванов

„Затверджую”
Начальник управління молоді та
спорту Хмельницької міської ради
_______________С. Ремез

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення 19-го відкритого міського Меморіалу А.С. Сургунда з шахів
-

(м. Хмельницький, 22.02 – 25.02. 2018 р.)
Мета і завдання

вшанування пам’яті А.С.Сургунда (22.02.1936 – 9.12.1998);
популяризація шахів серед населення; підвищення спортивної майстерності учасників змагань;
встановлення дружніх зв’язків з шахістами з різних регіонів України.
Термін та місце проведення турніру

Меморіал проводиться в м.Хмельницькому в приміщенні шахового клубу, вул.Проскурівська,
66. Відкриття турніру – 22 лютого об 15.00; початок І-го туру – о 15.30.
Умови проведення

До турніру допускаються шахісти з міжнародним рейтингом FIDE standart та без нього не нижче 1-го
розряду національної кваліфікації. Турнір особистий, за регульованою швейцарською системою у 7 турів
(22.02 -1 тур; 23.02 - 2 тури; 24.02 -2 тури; 25.02 - 2 тури) за регламентом та правилами FIDE. Контроль
часу – 1,5 год. на партію кожному учаснику з додаванням 30 сек. на кожен хід, починаючи з 1-го. Для
отримання призів учасники обов’язково надають копію довідки про ідентифікаційний код. Результати 19
Меморіалу А.С. Сургунда подаються у FIDE на обрахунок міжнародного рейтингу rating FIDE standart..
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює Хмельницька міська федерація шахів та управління
молоді та спорту. Безпосереднє проведення турніру покладається на суддівську колегію.
Умови визначення переможців, фінансування
Жеребкування - програмою «Swiss Master 5.6». Переможці турніру визначаються за найбільшою
кількістю набраних очок. У випадку рівності очок місця визначаються: за Бухгольцем, сумою
прогресуючих очок, за кількістю перемог, по особистій зустрічі. При рівності усіх показників для
визначення переможця грається одна партія („Армагедон”) згідно правил FIDE.
Учасники змагань сплачують організаційний внесок для обрахування міжнародного рейтингу FIDE
standart згідно з нормами ФШУ, усього для учасників з рейтингом FIDE standart - 100грн. та без рейтингу
- 200грн (Для учасників без рейтингу FIDE standart за рахунок залучених спонсорських коштів
доплачуються 100грн.). Переможці Меморіалу (1-6 місця) нагороджуються призами за рахунок коштів,
залучених організаторами та спонсорами. Гарантований І-й приз – 1000 грн. Встановлено також призи за
перемогу в окремих групах: юнаки, жінки і дівчата, ветерани (старші 60 років), люди з обмеженими
можливостями; можливі додаткові призи спонсорів. За результатами турніру призери отримують тільки
один приз.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників – за рахунок відряджаючих організацій та осіб.
Харчування суддівської колегії, нагородження грамотами та медалями (1-3 місце; 1 місце в окремих
групах) – за рахунок управління молоді та спорту.
Заявки
Максимальна кількість учасників турніру - 60 осіб, серед них - до 20 осіб без рейтингу FIDE standart.
Формування списку учасників турніру без рейтингу FIDE standart - за персональним узгодженням
організаторів турніру за контактним телефоном (096) 211-50-57 Юрій Іванович Якименко.
Підтвердження про участь у турнірі – до 21.02. 2018 р. Реєстрація учасників – з 12.00 до 14.45 у
день відкриття 19-го Меморіалу А.С. Сургунда. Учасникам, які своєчасно не підтвердили свою участь у
змаганнях, не гарантується включенння до турніру. У зв’язку з обмеженою кількістю учасників турніру,
перевага при включенні до складу гравців надається шахістам з міжнародним рейтингом FIDE standart.
Контакти: (097) 180-85-16 Володимир Олександрович Іванов, Хмельницька міська федерації шахів;
Шаховий клуб, 10–19 год.: (0382) 65-64-35 – Олександр Власович Сарафін;

Запрошуємо у Хмельницький!

Дане положення є офіційним викликом на змагання

