«Погоджую»
Президент Федерації шахів
м. Вінниці
Директор МДЮСШ №6
Микола Боднар
«1» грудня 2018 р.

« Затверджую »
Президент Вінницької обласної
Федерації шахів
Аркадій Найдіч
«1» грудня 2018 р.

Положення
Першого Чемпіонату України серед
шахістів-аматорів
Гарантований призовий фонд –
100 000 гривень!

1. Призи.
Сітка призів при базовому призовому фонді 100 000 грн:
Загальний залік: 1 місце – 15000; 2 місце – 8000; 3 місце – 5000; 4) – 4500; 5) – 4000;
6) – 3500; 7) – 3000; 8) – 3500; 9) – 2000; 10) – 1500; 11)-15) – 1000.
Жіночі призи: 1 місце – 4000; 2 місце – 3000; 3 місце – 2000.
Ветерани (старше 60 років включно): 1 місце – 4000; 2 місце – 3000; 3 місце – 2000.
Додаткові призи: Кращий молодий шахіст до вікової категорії (включно):
До 14 років – 2000; до 12 років – 2000; до 10 років – 2000; до 8 років – 2000.
Призи кращому шахісту за міжнародним рейтингом FIDE (включно):
До 2000 FIDE – 2000; до 1800 – 2000; до 1600 – 2000; до 1400 – 2000.
Призи серед шахістів Вінницької області (обласної федерації):
Чоловіки: 1 місце – 3000; 2 місце – 2000; 3 місце – 1000.
Жінки: 1 місце – 3000; 2 місце – 2000; 3 місце – 1000.
Кожен учасник може отримати лише один (більший) приз.
Призовий фонд гарантовано складає 100 000 грн. При кількості учасників більше
200 чоловік призовий фонд складає 125 000 грн. При кількості учасників більше 250
призовий фонд складає 150 000 грн.
Призи категорії Загальний залік, Жіночі призи, Ветерани (старше 60 років
включно) діляться між всіма учасниками, які набрали однакову кількість очок та є
пріоритетними у разі претендування одним гравцем на два однакових призи. У
випадку більшої кількості учасників грошова сума всіх призів буде збільшена на 25%
та 50% відповідно до даного положення.

2. Термін та місце проведення

Змагання проводяться у комфортному та сучасному приміщенні МДЮСШ №6,
вул.Театральна 24 м.Вінниці з 6 по 10 березня 2019 року. Реєстрація до 17.15 год.
Розклад турів:
1-й тур – 06.03.2019 о 18.00;
2-й тур – 07.03.2019 о 10.00;
3-й тур – 07.03.2019 о 15.00;
4-й тур – 08.03.2019 о 10.00;
5-й тур – 08.03.2019 о 15.00;
6-й тур – 09.03.2019 о 10.00;
7-й тур – 09.03.2019 о 15.00;
8-й тур – 10.03.2019 о 09.00;
9-й тур – 10.03.2019 о 14.00.

3. Умови проведення змагань.

Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів. З обрахунком
міжнародного рейтингу FIDE та українського національного рейтингу. Запрошуються
шахісти з шахової федерації України з рейтингами не вище 2100 FIDE, при
національному українському рейтингу не вище 2300. Контроль рейтингу учасників
відповідно до офіційних рейтинг-листів на момент 01.01.2019. Призи по рейтинговим
категоріям будуть видаватись на момент оновленого рейтингу 01.03.2019. Контроль
часу 1 година 30 хвилин та 30 секунд додавання після зробленого ходу кожному
учаснику на всю партію. Учасник має право виключитись зі змагання на одну партію
(пів очка результат) за турнір в одному турі (з 1-го туру по 6-й тур включно), при
цьому попередивши суддів одразу після закінчення партії. Організатори залишають за
собою право відмовити в участі гравцям у разі підозри у неспортивних діях учасника
або порушень правил чесної гри без пояснення причин.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2018 р.
Витрати за рахунок відряджуючих організацій або самих учасників.
4. Дресс-код
Шахи – інтелектуальний і солідний вид спорту. Організатори змагань наполегливо
просять гравців та учасників відвідувати змагання у парадному або парадно-виходному
одязі. Поважайте себе та суперників.
5. Внески.
Проплата благдійного внеску та повна проплата гостиниці\хостелу гарантує
шахісту участь в змаганні. При рестрації та проплаті внеску: -до 31 січня 2019 року
включно турнірний внесок складає 400 гривень; -до 28 лютого включно турнірний
внесок складає 500 гривень; при реєстрації у березні турнірний внесок складає 600
гривень.

6. Умови підведення підсумків.

Призове місце визначається по найбільшій кількості набраних очок. 1 очко за
перемогу), 0.5 за нічию, 0 за поразку. У випадку рівності очок у двох чи більше
учасників місце визначається:
- Коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату);
- Рейтинговий перфоманс;
- Прогресс;

7. Проживання
Учасники, які не належать до регіонального рейтинг-листу Вінницької
області зобовязані проживати в гостині\хостелі партнера-організатора
турніру. Організатори надають варіанти проживання від готелів-партнерів
кожному учаснику. Гравець може обрати один з варіантів, який йому більш до
вподоби.
Варіанти проживання:
- Готель «Профспілковий**» Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 2
Одномісний номер (одне велике ліжко) - 450 грн\доба з людини. Можливе
підселення людини – 150 грн\доба;
Двомісний номер – 300 грн\доба з людини;
Двомісний покращенний номер – 350 грн\доба з людини;
Трьох-чьотирьох місний номер – 270 грн\доба з людини.
Варіанти проживання та список готелів будуть оновлюватись.

По багатьом проханням учасників, організатори ввели
можливість самостійно обирати місце проживання, сплативши
відступні кошти у розмірі 400 грн. з кожного учасника турніру!

8. Контакти та реєстрація
Для проплати внеску та реєстрації в турнірі/бронюванні та проплати житла
учасника звертайтесь до Вусатюк Володимир Олександрович: 097-177-93-23
або пишіть на емейл amatorchessvin@gmail.com
Оплата внеску та проживання можлива на розрахунковий рахунок ГО «Вінницька
обласна федерація шахів»:
Наименование получателя
ГО ВIННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦIЯ ШАХIВ ГО
Код получателя
39079408
Счет получателя
26000055341397
Название Банка
ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банка (МФО)
302689
або на картковий рахунок приватбанку (на картку з терміналу приватбанку або
через систему онлайн-банкінгу Приват24): 5169 3305 1699 6466
Анкета
реєстрації
учасника
знаходиться
https://goo.gl/forms/86AZUrbraIFC4nft2

за

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

посиланням:

