"Затверджую"
Міський голова

"Погоджено"
Президент федерації шахів
Житомирської області
________________А. М. Сачук

________________І. М. Кохан

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення ХІ всеукраїнського шахового турніру
пам’яті Миколи Анфьорова
1. Мета та завдання
вшанування пам’яті М. Анфьорова;
- популяризація шахів, підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань;
- виховання національної свідомості;
- розвиток дружніх відносин між шахістами з різних регіонів.
-

2. Терміни та місце проведення змагань
Змагання проводяться 1-2 липня 2017 року в м. Коростишів (Житомирська обл.) в приміщенні РБК
(Соборна площа, 20).

Турнір А

3. Учасники, програма та характер змагань
Турнір проводиться у таких вікових групах:
2005 – 2006 р.н.
Турнірний внесок: 50 грн

Турнір В

2007 – 2008 р.н. (не вище ІІ розряду)

Турнірний внесок: 50 грн

Турнір С

2009 р.н. і молодші (не вище ІІІ розряду)

Турнірний внесок: 50 грн

Регульована швейцарська система 7 турів. Комп’ютерне жеребкування.
Контроль часу - 30 хвилин на всю партію. Правила FIDE. Правила швидкого фінішу.
При рівності очок: коеф. Бухгольца; скорочений коеф. Бухгольца; Прогрес; жереб.
Підтвердження реєстрації 01.07.2016 з 1100 до 1130.
Відкриття турніру 1 липня о 1130. Закриття – 2 липня о 1530.
1 липня
2 липня
І тур 1200 – 1300.

ІV тур 1030 – 1130.

ІІ тур 1310 – 1410.

V тур 1140 – 1240.

IІІ тур 1430 – 1530.

VІ тур 1300 – 1400.
VІІ тур 1410 – 1510.

Змагання особисто-командні. Принцип комплектації команд – команда одного тренера (міста, клубу).
Склад команди 3 учасника (по одному з кожного турніру А, В, С.)

4. Нагородження
Призовий фонд турніру 3000 грн.
Переможці та призери нагороджуються кубками, дипломами, медалями та подарунками.
Три кращі команди нагороджуються кубками.
5.Фінансування
Всі витрати по відрядженню за рахунок коштів відряджуючих організацій.
Витрати по організації турніру (придбання призів, канцелярських товарів) за рахунок коштів
спонсорів.
Заявку про попередню участь у турнірі ОБОВ’ЯЗКОВО подати до 28 червня 2017 року за
адресою

korchess@ukr.net.

У заявці вказати: прізвище та ім’я, розряд, рейтинг, рік

народження та у якому турнірі бажаєте взяти участь.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

Організатор турніру

Добрінецька Світлана Львівна

(050) 106-47-29, (098) 992-36-27

Головний суддя турніру

Добрінецький Павло Іванович

(050) 747-03-83

