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РЕГЛАМЕНТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ШАХОВОГО ФЕСТИВАЛЮ

«Kyiv Summer – 2019»
м. Київ: 23 липня – 30 липня 2019 р.
м. Київ: 31 липня – 6 серпня 2019 р.
Гарантований призовий фонд турніру «А» OPEN – 20 000 грн.
1. ТУРНІРИ:
 Турнір «А» «OPEN» з обрахунком рейтингів FIDE та України (23 – 30 липня)
Гарантований 1-й приз 4 000 грн. Додатково залік: (2003, 2007, 2009 років народження і молодші);
 «B», «В-1» Турніри з нормою міжнародного гросмейстера (GM), колова система (23 – 30 липня)
 «С» Турнір з нормою міжнародного майстра (IM), колова система (23 – 30 липня)
 «D» Турнір з нормою міжнародного майстра (IM), схевенінгенська система (23 – 30 липня)
 «E» Турнір з нормою міжнародного гросмейстера (GM), колова система (31 липня – 6 серпня)
 «F» Турнір з нормою міжнародного майстра (IM), колова система (31 липня – 6 серпня)
2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Змагання проводяться з 23 липня по 6 серпня 2019 р. в приміщенні «Шахової Школи».
м. Київ, вул. Дмитрівська 71, 4-й поверх (Шевченківський район, метро Лук'янівська).
3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ:
Турнір «А» «OPEN»: Швейцарська система в 9 турів. Контроль часу – 90 хвилин до закінчення партії
кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Учасники
мають право взяти 2 нічиї без гри, крім останніх двох турів.
Турніри «B», «В-1», «C», «Е», «F»: Колова система в 9 турів.
Контроль часу – 90 хвилин на перші 40 ходів, плюс 30 хвилин до закінчення партії кожному учаснику, з
додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Турнір «Е»: схевенінгенська система - одна група (половина) учасників грає тільки з учасниками іншої
групи. Контроль часу – 90 хвилин на перші 40 ходів, плюс 30 хвилин до закінчення партії кожному
учаснику, з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:
Турнір «А» «OPEN»: Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі
рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 1, 2, 3 (без одного/двох/трьох найгірших результатів)
- за результатом особистої зустрічі, за умови що всі учасники розподілу місць грали між собою;

- додатковий матч з двох партій (контроль часу 3 хв. + 2 сек.) при нічийному результаті –

армагедон;
Турніри «B», «В-1», «C», «D», «Е», «F»: Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних
очок. У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
- коефіцієнт Зоннеборн-Бергера
- за результатом особистої зустрічі;
- кількість перемог.
5. БЛАГОДІЙНІ ТУРНІРНІ ВНЕСКИ:
Турнір «A» «OPEN»:
Рейтинг ФІДЕ

Без рейтингу ФІДЕ

З рейтингом ФІДЕ

Благодійний внесок

500 грн

400 грн

6. НАГОРОДЖЕННЯ:
Учасники, які зайняли 1 – 6 місця в турнірі та 1 – 3 місця заліку серед дівчат нагороджуються
грошовими призами. Додаткові призи серед молоді 2003, 2007, 2009 років народження і молодших.
Призери змагань нагороджуються кубками, медалями та дипломами.
Учасник може отримати тільки один приз (найбільший).
7. ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ:
Обовязкова попередня реєстрація на Турнір «A» «OPEN»:
https://forms.gle/Xv91iCDeUQZVa71x5

до

21

липня

18:00:

Для реєстрації в Турніри «B», «C», «D», «Е», «F», «G» звертатись безпосередньо до організатора, або
до директора фестивалю.
8. КОНТАКТИ:
Організатор фестивалю: Тарнопольський Анатолій +97 (254) 450-42-33 (viber, watsapp),
tol4201@gmail.com
Директор фестивалю: Семенов Дмитро +38 (063) 400-35-88 (viber), chess_school@i.ua
9. РОЗКЛАД ЗМАГАННЯ:
Турніри «А» «ОPEN», «B», «В-1», «C», «D» (23– 30 липня 2019 р.)
Години проведення
№ туру
День тижня
14:00 – 15:45
Підтвердження реєстрації учасників
23 липня, вівторок
16:00 – 20:00
1
23 липня, вівторок
24 липня, середа
2
16:00 – 20:00
25 липня, четвер
3-4
10:30 – 14:30; 16:00 – 20:00
5
26 липня, п’ятниця
14:00 – 18:00
27 липня, субота ВИХІДНИЙ
6–7
28 липня, неділя
10:30 – 14:30; 16:00 – 20:00
8
29 липня, понеділок
16:00 – 20:00
9
30 липня, вівторок
10:30 – 14:30
Нагородження:
30 липня, вівторок
Орієнтовно: 15:00
Турніри «E», «F» (31 липня – 6 серпня 2019 р.)
Години проведення
№ туру
День тижня
14:00 – 15:45
Підтвердження реєстрації учасників
31 липня, середа
1
16:00 – 20:00
31 липня, середа
2-3
1 серпня, четвер
10:30 – 14:30; 16:00 – 20:00
4
2 серпня, п’ятниця
14:00 – 18:00
5
3 серпня, субота
16:00 – 20:00
6–7
4 серпня, неділя
10:30 – 14:30; 16:00 – 20:00
8
5 серпня, понеділок
16:00 – 20:00
6 серпня, вівторок
9
10:30 – 14:30
Нагородження:
6 серпня, вівторок
Орієнтовно: 15:00

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання

