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Положення

Всеукраїнського шахового турніру «Бар - 2018»

Мета та задачі
Змагання проводяться з метою:
-пропаганди та популяризації шахової гри;
-підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи ВОФШ ;
-зростання кваліфікації шахістів Вінницької області та України;
-розширення дружніх зв’язків між шахістами різних регіонів України;
1. Термін та місце проведення
Змагання проводяться в УТОС-і м.Бар по вул. Григоровичів-Барських, 2.
Змагання відбудуться з 17 по 19 серпня 2018 року.
Реєстрація учасників 17 серпня з 14.00 до 14.55 год. Початок змагань о 15.00 годині.
2. Керівництво змагання
Загальне керівництво покладається на президію ВОФШ та ФШБР. Безпосереднє проведення змагань
покладається на суддівські колегії, затверджені ВОШФ.
3. Умови проведення змагань.
- Змагання проводиться з класичних шахів за регульованою швейцарською системою, кількість
турів - 9, з обрахунком українського рейтингу. Контроль часу - 1 год. та 1 хв. кожному учаснику на всю
партію, окрім шахістів з вадами зору (тотально незрячих), які за рішенням ВОФШ грають з форою: 1
год. 10 хв. проти 50 хв. у суперника. Можливе підключення до змагання з 2-го, 3-го і 4- го туру з 50%
результатом! Допускаються шахісти, не нижче 3 спортивного розряду (за погодженням з
організаторами – 1 юн. розряди) які сплатили благодійний турнірний внесок - 150 грн. для всіх
учасників незалежно від звань і віку) але при цьому слід зазначити, що організатори забезпечують
бажаючим при необхідності безкоштовно житлом іногородніх шахістів (при умові, що учасник має
мати з собою постільну білизну!) Учасникам мати з собою шаховий інвентар незалежно від звань і
досягнень.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2018 р.
4. Умови підведення підсумків.
Призове місце визначається по найбільшій кількості набраних очок. За перемогу нараховується - 1 очко,
за нічию - 0.5 очок, поразка - 0. У випадку рівності очок у двох чи більше учасників місце визначається:
- за системою коефіцієнтів Бухгольця; - за усередненою системою коефіцієнтів Бухгольця; - за
прогресивною системою.
5. Нагородження
Призи в загальному заліку при умові 50 учасників: 1 місце - 1000 грн., 2-900 грн., 3-800 грн., 4 - 700 грн.,
5 - 600 грн., 6 - 500 грн., 7 - 400 грн., 8 - 300 грн., 9 - 200 грн., 10 - 100 грн. Якщо учасників буде більше
50-ти, призи будуть збільшені, якщо менше 50-ти – зменшені, також можливе коригування кількості
призів в залежності від кількості учасників змагання.
Додаткові призи: серед жінок, ветеранів (60 років і старше), шахістів з вадами зору та серед дітей до
12 років (при умові, що звання не КМС): 1 приз на 3 учасника, тобто якщо учасників буде 3 в кожній
номінації, то буде один приз - 150 грн., при 6 учасниках - 2 приза: 1-150 грн., 2-100 грн. Крім цього
для шахістів незрячих будуть додатково спонсорські призи від підприємців – інвалідів по зору.
Контактні тел.: президент ФШБР - Кобиль Анатолій Павлович: 098-447-98-39 bar.uvp.utos@gmail.com
Боднар Микола Миколайович: 8-097-275-95-89, 093-905-58-31 bodnarchessvin@gmail.com
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

