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ПОЛОЖЕННЯ

відкритих літньо-тренувальних зборів
Житомирської області з шахів

«Юний корчагінець»
1.Мета та завдання

- оздоровлення та відпочинок дітей;
- підвищення рівня спортивної шахової майстерності учасників;
- пропаганда здорового та змістовного способу життя;
- зміцнення дружніх стосунків між юними шахістами з різних регіонів;
2. Терміни та місце проведення ЛТЗ
Літньо-тренувальні збори (ЛТЗ) проводяться 09-20 серпня 2017 року на базі
спортивно-оздоровчого табору «Корчагінець», с.Троща, Чуднівського району.
До участі в ДТЗ допускаються школярі 2000 р.н. та молодші.
Заїзд учасників до табору - 09 серпня до 13.00 год.
Урочисте відкриття ЛТЗ - 15.00 год.
3. Програма шахових змагань ЛТЗ
В рамках ЛТЗ пройдуть 3 турніри: 1. Турнір класичних шахів; 2. Бліц-турнір; 3.
Гандикап-турнір Illya Galanzovs’kiy birthday’s.
Учасники класичних шахів та бліц-турніру змагаються у двох категоріях за
розрядами:
1. Турнір А – 2 спортивний розряд та вище;
2. Турнір Б – 3 спортивний розряд та нижче.
Змагання особисті. Дівчата змагаються на загальних умовах з юнаками.
Система змагань: Класичні шахи - швейцарська система, 9 турів. Контроль
часу 90 хвилин кожному шахісту до кінця партії, з можливістю потребувати
годинник з добавкою часу в цейтноті. Обов’язковий запис партії.
Турнір А з обрахунком національного рейтингу з шахів.

Блискавичні шахи – швейцарська система, 11 турів. Контроль часу 3 хв + 2
сек/хід кожному шахісту до завершення партії.
Всі турніри з обрахунком рейтингу Житомирської області.
Гандикап-турнір Illya Galanzovs’kiy birthday’s – швейцарська система, 9
турів. Контроль часу: 10 хвилин + 10 сек/хід. Фора за розрядами: І-ІІ, ІІ-ІІІ, ІІІ-ІV,
ІV-б/р – пішак f; І-ІІІ, ІІ-ІV, ІІІ-б/р – кінь; І-ІV, ІІ-б/р – тура.
Головний суддя - Рибченко Олександр Іванович (Київ)
4. Нагородження
Призери Турніру класичних шахів нагороджуються кубками, дипломами,
медалями ЖОЦФЗН «Спорт для всіх», а також грошовими призами від спонсорів:
Турніри А, Б: 1 – 600 грн; 2 – 500 грн; 3 – 400 грн; 4 – 300 грн; 5 – 200 грн; 1 до 8
років - 100 грн; 1 до 12 років - 100 грн; 1 дівчина – 100 грн; 1 Чуднів р-н – 100 грн;
Призери Бліц-турніру нагороджуються грамотами, медалями ЖОЦФЗН
«Спорт для всіх» та грошовими призами від спонсорів:
Турніри А, Б: 1 – 300 грн, 2 – 200 грн, 3 – 150 грн, 4 - 100 грн, 5 – 100 грн, 1
дівчина – 100 грн, 1 Чуднів р-н – 100 грн;
Загальний призовий фонд: 7000,00 грн
Призери Гандикап-турніру Illya Galanzovs’kiy birthday’s нагороджуються
грамотами, цінними призами та беруть участь в солодкому столі.
5. Інше
1. Попередня реєстрація учасників та супроводжуючих до 06 серпня за
телефонами (097) 227 35 40 А.В. Штукун, (050) 244 89 78 О.І. Рибченко.
Максимальна кількість місць для проживання обмежена 90!
2. Обов’язково подати при реєстрації заявку на дітей, завірену спортивним
осередком та медичною установою.
3. При поселенні в табір подати стандартну медичну довідку (виписка
привичок, педіатр, дерматолог).
3. План заходів літньо-тренувальних зборів додається окремо. Вартість участі
у всіх змаганнях та заходах ЛТЗ 400 грн/людина. Крім заходів ЛТЗ учасники
можуть брати участь у житті табору безкоштовно.
4. Вартість проживання та 3-разового харчування на протязі 12 днів ЛТЗ –
1450,00 грн/людина. Супроводжуючі дорослі можуть поселитись в таборі на
загальних умовах.
Дане Положення є офіційним запрошенням на змагання

План заходів літньо-тренувальних зборів:
Їдальня: 09.00-10.00 – Сніданок; 13.00-14.00 – Обід; 19.00-20.00 – Вечеря;
09 серпня (вівторок):

10 серпня (середа):

до 13.00 Приїзд учасників

10.00 Лекція «Атака в шаховій партії».

15.00 Відкриття ЛТЗ

15.00 Конкурс шахових комбінацій

15.30 Illya Galanzovs’kiy birthday’s

20.00 «UNO», правила гри

20.00 Квест «Знайомство з табором»

21.00 Фільм «Чарлі і шоколадна фабрика»

11 серпня (четвер):

12 серпня (п’ятниця):

10.00 Змагання «Піонербол»

10.00 Лекція «Пішакові ланцюги»

15.00 1 тур «Юний корчагінець»

12.00 Змагання «Дартс»

18.00 Вікторина «Історія шахів»

15.00 2 тур «Юний корчагінець»

20.00 Сеанс одночасної гри

20.00 Тематична гра «Мафія»

«Дорослі проти дітей»
13 серпня (субота):

14 серпня (неділя):

10.00 Чемпіонат «UNO»

10.00 Змагання «Футбол»

15.00 3 тур «Юний корчагінець»

15.00 4 тур «Юний корчагінець»

20.00 Конкурс логічних загадок

20.00

Консультаційна

партія

між

містами
15 серпня (понеділок):

16 серпня (вівторок):

10.00 Лекція «Принцип двох слабкостей»

10.00 Схевенінген «Пішаковий ендшпіль»

15.00 5 тур «Юний корчагінець»

12.00 Змагання «Дартс»

20.00 «Монополія», правила гри

15.00 6 тур «Юний корчагінець»

21.00 Фільм «Королева Катве»

20.00 Тематична гра «Мафія»

17 серпня (середа):

18 серпня (четвер):

10.00 Чемпіонат «Монополія»

10.00 Лекція «Профілактичне мислення»

11.30 Волейбол

14.20 Екскурсія до музею с.Троща

15.00 Бліц-турнір

15.00 7 тур «Юний корчагінець»

20.00 Східно-логічні ігри

20.00 Вихід на природу

19 серпня (п’ятниця):

20 серпня (субота):

10.00 Змагання «Настільний теніс»

10.00 Лекція «Боротьба за ініціативу»

15.00 8 тур «Юний корчагінець»

15.00 9 тур «Юний корчагінець»

20.00 Гра всліпу «О.І. Рибченко – лідер 20.00 Офіційна церемонія нагородження
турніру Б»

призерів ЛТЗ

