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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського шахового турніру «Херсон-2018»,
присвяченого Дню шахів
1.Мета змагань.
Змагання проводяться з метою:
- відзначення Дня шахів в Україні;
- пропаганди та популяризації шахів серед шанувальників шахової гри;
- подальшого підвищення спортивної майстерності шахістів;
- визначення найсильніших шахістів даного турніру.
2.Час і місце проведення.
Змагання проводяться з 15 по 20 липня 2018 р. у приміщенні Херсонської ДЮСШ з
шахів і шашок Херсонської міської Ради (далі – ДЮСШ) за адресою: м.Херсон, вул.
Соборна, 18. День приїзду і реєстрація учасників змагань – 15 липня з 11.00 до 18.00.
Відкриття та початок змагань 16 липня о 10-00.
3. Керівництво проведенням змагань.
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює адміністрація ДЮСШ і
Федерація шахів Херсонської області (далі – Федерація). Безпосереднє керівництво
проведенням змагань покладається на суддівську колегію, затверджену
адміністрацією ДЮСШ за поданням Федерації.
4. Учасники змагань, вимоги до них і умови проведення.
Турнір А: шахісти кваліфікацією не нижче 1 розряду (з обрахунком національного
рейтингу). Змагання проводяться за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу
– 90 хвилин до кінця партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого.
Турнір В : шахісти 1-2 розрядів (з обрахунком національного рейтингу). Контроль
часу – 90 хвилин до кінця партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого - на електронному годиннику, 120 хвилин до
кінця партії кожному учаснику – на механічному годиннику.
Турнір С : шахісти 3 розряду. Контроль часу – 90 хвилин до кінця партії кожному
учаснику.
5. Визначення переможців.
Місця визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
У випадку однакової кількості набраних очок у двох або більше учасників змагань
черговість застосування додаткових показників наступна:
- система коефіцієнтів Бухгольца;
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів);
- усереднений коефіцієнт Бухгольця (показник Бухгольця, за відрахуванням
найбільшої та найменшої кількості очок партнера);

-

кількість перемог;
результат особистої зустрічі, за умови, що всі учасники розподілу місць грали
між собою;
суддівський регламент.

6. Нагородження переможців.
Витрати по нагородженню учасників турнірів А, В і С грошовими призами
формуються із благодійних внесків учасників.
У випадку однакової суми набраних очок у двох або більше учасників змагань
будуть застосовані додаткові показники.
Учасник має право отримати лише один грошовий приз.
7. Витрати на проведення змагань.
ДЮСШ надає приміщення, інвентар, технічне обслуговування і суддівську
колегію для проведення змагань.
Витрати по відрядженню учасників змагань – за рахунок відряджуючих
організацій.
Благодійні внески:
Турнір А – 100 грн.
Ветерани (1958 р.н. і старші) та інваліди сплачують 50% турнірного внеску.
Турнір В, С – 100 грн.
Ветерани (1958 р.н. і старші) та інваліди сплачують 50% турнірного внеску.
8. Заявки, оформлення учасників змагань.
Всі учасники до початку змагань подають у суддівську колегію: заявку, паспорт
(свідоцтво про народження), ідентифікаційний код, довідку про допуск до змагань,
затверджену печаткою лікаря.
Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до 15 липня 2018 року за
адресою: 73000, м.Херсон, вул. Соборна, 18, ДЮСШ або надаються за телефонами:
Хорошавіна Оксана Володимирівна: роб.(0552) 22 26 03; (0552) 49 55 44.
м.т. 8 095 843 41 48.

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

