« ПОГОДЖЕНО»
Директор
КДЮСШ№1
м. Чернігова
______С.П. Романчук

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник
обласного відділення(філії)
КФВС МОН України
______А.Ф.Скрипченко

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого Кубку області
з активних шахів серед молоді пам’яті Володимира
Липчанського
1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
Змагання проводяться з метою популяризації шахів в області, підвищенню
спортивної майстерності, пропаганди здорового способу життя.
2.ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
Змагання проводяться в м. Чернігові 09-10 листопада 2018 року. Реєстрація
учасників 09 листопада 2018 року з 15-30 до16-45 в приміщенні КДСЮШ №1
(м.Чернігів вул.Захисників України, 3-Б ).Початок змагань 09 листопада 2018 р. о 17.00.
3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
До участі в змаганнях запрошуються ( в особистому та командному заліку)
шахісти всіх областей України, які навчаються в закладах загальної середньої освіти
(школи, ліцеї), училищах ПТНЗ, технікумах (коледжах), вищих навчальних закладах
I-II-III та IV рівня акредитації на денному стаціонарі.
Склад команди – 2 учасника з одного навчального закладу (незалежно від статі)
за можливістю представник команди.
При регистрації мати обовязково учнівський або студентський квиток.
4.СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Особисто-командні змагання проводятся в двох лігах:
- 1 ліга допускаються команди з вищих навчальних закладів III та IV рівня акредитації,
та закладів загальної середньої освіти (школи, ліцеї) якщо в команді заявлений хоча б
один учасник який має перший розряд або кандидат в майстри спорту та вище.
- 2 ліга допускаються команди з технікумів, коледжі, училища ПТНЗ а також закладів
загально середньої освіти (школи, ліцеї) в яких шахісти в команді не вище другого
розряду.

Змагання проводяться за швейцарскою системою в 9 турів згідно правил ФІДЕ 2018
року, в 1 лізі з обрахунком міжнародного рейтингу контроль часу 15 хвилин+5сек.
кожному учаснику починаючи з першого ходу.
Усі спірні питання що до потрапляння в 1 лігу та 2 лігу вирішує суддівська колегія
суддів до початку змагань. Турнір проводиться без внесків.
5.КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює обласне відділення (філія)
КФВС МОН України, безпосереднє проведення покладається на суддівську колегію,
рекомендовану Федерацією шахів Чернігівської області .
6.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможці в командному заліку визначаються за найбільшою кількістю очок,
набранних командою. В разі рівної кількості очок в двох або більше команд
визначаються за додатковими показниками: за сумою місць учасників команди, за
скороченим коефіцієнтом Бухгольця.
Переможці в особистому заліку визначаються за найбільшою кількістю очок
набранних учасником. В разі рівної кількості очок в двох або більше учасників
визначаються за додатковими показниками: : 1) за скороченим коефіцієнтом Бухгольця,
2) за кількістю перемог, 3) за результатом особистої зустрічі.
(Якщо навчальний заклад має більше однієї команди в одній лізі, решта команд цього
закладу грає поза конкурсом, крім особистого заліку).
7.НАГОРОДЖЕННЯ
Команди які посядуть 3 перші місця в лігах нагороджуються кубками та дипломами.
1 ліга призи в особистому заліку :
1 місце – 500 грн.+ медаль + диплом
2 місце – 400 грн. +медаль + диплом
З місце – 300 грн. +медаль + диплом
4 місце – 200 грн.
5 місце – 150 грн.
6 місце – 100 грн.
Дівчата: спец призи від кількості учасниць, переможцям та призеркам дипломи та
медалі. (учасниця може взяти лише один приз)
2 ліга призи в особистому заліку :
1 місце – 200 грн.+ медаль + диплом
2 місце – 150 грн. +медаль + диплом
З місце – 100 грн. +медаль + диплом
Дівчата: спец призи від кількості учасниць, переможцям та призеркам дипломи та
медалі. (учасниця може взяти лише один приз)

8. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Грошові нагороди та харчування суддів – за рахунок спонсорів. Кошти на
командирування учасників за рахунок організацій, що відряджають їх на турнір.
Проживання – 30 грн. на добу з однієї особи.
9. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
Заявки, завірені печаткою керівника учбового закладу, про допуск команди до
змагань подаються представником команди 09 листопада з 15-30 до 16-45.
Попередня реєстрація проводиться до 8 листопада на поштову скриньку
andrey.leonenko82@gmail.com
моб. 063-315-65-28, 068-740-72-01 секретар змагань Леоненко Максим
Володимирович.
Головний суддя – Пепа Ю.В. (арбітр ФІДЕ м. Київ).

Дане положення є офіційним викликом на змагання

