«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ФОП Іванчук В.М.
04.12.2018р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового турніру
«Першість шахової школи Василя Іванчука»
-

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

розвиток, популяризація шахів;
підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань;
покращення інтелектуального розвитку дітей.

П. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Змагання з нормою 2 розряду проводяться 15 і 16 грудня 2018 року.

Реєстрація учасників
Відкриття змагання
1 тур
2 тур
Обідня перерва
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
Обідня перерва
8 тур
9 тур
Закриття змагання

15 грудня ,субота 09.00-09.30
15 грудня,субота
09.50
15 грудня,субота
10.00
15 грудня,субота
11.50
15 грудня,субота
13.40
15 грудня,субота
14.10
15 грудня,субота
16.00
15 грудня,субота
17.50
16 грудня, неділя
10.00
16 грудня, неділя
11.50
16 грудня, неділя
13.40
16 грудня, неділя
14.10
16 грудня, неділя
16.00
16 грудня, неділя
18.00

Змагання з нормою 1 розряду проводяться з 14 до 16 грудня 2018року

Реєстрація учасників
Відкриття змагання
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур

14 грудня, п’ятниця 12.00-12.30
14 грудня, п’ятниця
12.50
14 грудня, п’ятниця
13.00
14 грудня я, п’ятниця
15.15
14 грудня, п’ятниця
17.30
15 грудня, субота
10.00

Обідня перерва
5 тур
6 тур
7 тур
Обідня перерва
8 тур
9 тур
Закриття змагання

15 грудня, субота
15 грудня, субота
15 грудня, субота
16 грудня, неділя
16 грудня, неділя
16 грудня, неділя
16 грудня, неділя
16 грудня, неділя

12.15
12.45
15.00
10.00
12.15
12.45
15.00
17.30

Організатор залишає за собою право вносити в розклад турів незначні зміни.
Турнір проводиться у приміщенні шахової школи Василя Іванчука за адресою: м.
Львів, вул. Театральна, 15 (СЗШ № 62).

Ш. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Загальне керівництво по організації та проведенню змагань здійснює:
ФОП Іванчук В.М.
Головний суддя змагань – Хрипач А.Г(Міжнародний Арбітр), секретар Саковський Р.

ІV. УЧАСНИКИ, ПРОГРАМА ТА ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ

Змагання проводяться за категоріями:
для спортсменів 3 розряду з нормою 2 розряду;
для спортсменів 2 розрядів з нормою 1 розряду.
Змагання для 2 і 1 розрядів проводяться за швейцарською системою в 9 турів за
правилами класичних шахів редакції 01 січня 2018 року.
Контроль часу змагань з нормою 2 розряду– 25 хвилин + 30 cекунд за кожний
зроблений хід до кінця партії Дозволене запізнення на тур – 30 хвилин.
Контроль часу змагань з нормою 1 розряду– 35 хвилин + 30 cекунд за кожний
зроблений хід до кінця партії.. За результатами турніру з нормою 1 розряду буде
проводитись обрахунок національного рейтингу. Дозволене запізнення на тур – 30
хвилин.
До участі у змаганні з нормою 2 розряду допускаються шахісти 2000р.н. і
молодші, які попередньо зареєструвались та оплатили турнірний внесок у розмірі –
130 гривень (для учнів шахової школи Василя Іванчука – 70 гривень).
До участі у змаганні з нормою 1 розряду допускаються шахісти 2000р.н. і
молодші, які попередньо зареєструвались та оплатили турнірний внесок у розмірі –
160 гривень (для учнів шахової школи Василя Іванчука – 70 гривень).

V. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ЗМАГАНЬ
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №
2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» зі
змінами (Постанова КМУ від27.08.2008р. №753) підготовка спортивних споруд
покладається на їх власника.
Відповідальність за виконання вимог заходів безпеки під час проведення змагань
згідно наказу Держкомспорту України від 19.02.2004р. № 496 несе ФОП Іванчук В.М.

Відповідальність за безпеку учнів-учасників змагань та запобіганню травм і
нещасних випадків під час проведення заходу покладаються на тренерів-викладачів.
VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця
визначаються:
 усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату;
 усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 2 найгірших результатів;
 усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 3 найгірших результатів;
 за кількістю перемог;
 за результатом особистої зустрічі за умови, що всі учасники розподілу місць грали
між собою.

VП. НАГОРОДЖЕННЯ
У турнірі з нормою 1 і 2 розрядів:
1 місце-кубок,медаль,грамота
2 місце-кубок, медаль,грамота
3 місце-кубок,медаль,грамота
Найкращий результат серед дівчат- кубок,медаль, грамота.
VШ. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ

Витрати на проведення змагань: проїзд, харчування, ночівля учасників змагань
за рахунок учасників змагань.

ІХ ЗАЯВКИ

ОБОВ’ЯЗКОВА попередня реєстрація до 18.00 13 грудня 2018 включно
(П.І.Б. ідентифікаційний код або номер свідоцтва про народження, повна дата
народження, П.І.Б. тренера, розряд учасника) на пошту судді турніру:
Хрипача А.Г.: akrypa11@gmail.com
Тел. 093-293-73-17 / Viber; 067-132-00-81 п. Оксана
Максимальна кількість – 100 учасників (52 на 2 розряд та 48 на 1 розряд).
Заходити до турнірного залу тренерам ЗАБОРОНЕНО.

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання

