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ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення Всеукраїнського шахового фестивалю
«XIII Cup of Chervonograd – 2017» (22-25.12.2017)
1. Мета і завдання
Шаховий турнір проводиться з метою:
1.Визначення переможців шахового турніру;
2.Популяризація шахів у шахтарському краї;
3.Підвищення спортивної майстерності шахістів;
4.Присвоєння кваліфікаційних розрядів і норм.
2.Час і місце проведення змагань
Турнір з шахів проводиться в актовому залі ЧЗШ-1(вул.Клюсiвська,19).
Реєстрація учасників 22грудня з 12.00 до 13.30.
Відкриття змагань – 22грудня о 13.45. 1 тур о 14.00.
Закриття змагань – 25грудня о 15.00
.
3.Розклад змагань (тури)
22.12 (пт)
23.12 (сб)
24.12 (нд)
25.12 (пн)

Турнір «А»
1-2
3-5
6-7
8-9

Турнір «B»

Турнір «C»

Турнір «D»

1-4
5-8

1-9

1-5
6-9

4.Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво проведення змагань покладається на дирекцію ЧЗШ-1 та суддівську колегію
на чолі з головним суддею змагань – арбітром І категорії Ігорем Лещишаком (Червоноград).
5.Учасники та умови приймання
1.До участі в турнірі допускаються шахісти:
Турнір «А» з нормою КМС.
Контроль часу - по 60хвилин на партію кожному учаснику + 30секунд на хід після кожного
зробленого ходу. Турнір «А» проводиться за швейцарською системою в 9турів з обрахунком
міжнародного (ЕЛО) та українського рейтингу.
Стартові внески:
кандидати в майстри спорту (ЕЛО>1900) – 50грн
кандидати в майстри спорту (ЕЛО<1900) – 100грн
першорозрядники (ЕЛО>1900) – 150грн
першорозрядники (ЕЛО<1900) – 200грн
Кожен шахіст сплачує додатковий внесок для обрахунку міжнародного рейтингу (ЕЛО):
шахісти з ЕЛО – 1,2євро (40грн); шахісти без ЕЛО – 4,8євро (150грн).
Початок турніру 22грудня о 14год.
Турнір «В» (дитячий)
До участі в турнірі допускаються шахісти не нижче четвертого розряду.
Контроль часу - по 35хвилин на партію кожному учаснику + 30секунд на хід після кожного
зробленого ходу. Турнір «В» проводиться за швейцарською системою в 8турів з можливістю
виконання кваліфікаційних розрядів.

Стартові внески: для всіх учасників 70грн. Початок турніру 23грудня о 11год.
Турнір «С» - бліц-турнір пам’яті Євгена Заверюхи.
Контроль часу - по 3хвилин на партію кожному учаснику + 2секунд на хід після кожного
зробленого ходу. Турнір «С» проводиться за швейцарською системою в 9турів.
Стартові внески: для місцевих шахістів (30грн); для решта учасників (50грн).
Початок турніру 24грудня о 17год.
Турнір «D» - турнір з шашок-64 пам’яті Петра Максимовича Вараниці.
Контроль часу - по 20хвилин на партію кожному учаснику + 10секунд на хід після кожного
зробленого ходу. Турнір «D» проводиться за коловою системою в 9турів.
Стартові внески: майстри спорту та міжнародні майстри (30грн); кандидати в майстри спорту
(70грн); першорозрядники (100грн).
Початок турніру 23грудня о 11год.
2.Змагання проводяться за правилами ФІДЕ.
3.Усі турніри фестивалю пройдуть за коловою або швейцарською системою в 9турів.
4.Обід в ЧЗШ-1 становить 25-30грн.
5.Проживання в гуртожитку – 50грн; часному секторі – від 100грн.
6.Визначення переможців та нагородження
1.Переможці визначаються за кількістю набраних очок. При рівній кількості набраних очок
враховуються наступні фактори:
- коефіцієнт Бергера (при коловій системі) або Бухгольца (при швейцарській системі);
- прогрес (при швейцарській системі);
- кількість перемог;
- особиста зустріч.
2.Призери змагань нагороджуються:
Переможці кожного турніру – пам’ятними кубками, а призери – медалями.
В турнірах передбачені також грошові та речові винагороди:
Турнір «А»: 1місце – 1200грн; 2місце – 1000грн; 3місце – 800грн; 4місце – 600грн; 5місце – 400грн;
6місце – 200грн; кращий ветеран – 200грн; кращий юніор – 200грн; краща серед жінок – 200грн;
кращий місцевий шахіст – 200грн.
Турнір «В»: переможці серед шахістів 2,3,4розрядів нагороджуються кубками, а призери –
медалями та пам’ятними призами.
Турнір «С»: 1місце – 250грн; 2місце – 200грн; 3місце – 150грн; 4місце – 100грн; 5місце – 50грн;
Турнір «D»: 1місце – 250грн; 2місце – 200грн; 3місце – 150грн; 4місце – 100грн; 5місце – 50грн.
Загальний призовий фонд турніру – 8000грн.
Реєстрація учасників проводиться в турнірного директора турніру
Лещишака Ігоря Степановича
тел. 093-711-88-14 або 095-257-06-83 mastyk1972@ukr.net
https://www.chessmanager.com/tournaments/5710880666812416/

Дане положення є офіційним викликом на змагання
Головний суддя змагань - суддя Ікатегорії

Лещишак І.С.

