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Положення про проведення святкового шахового турніру,
присвяченого Дню св. Миколая та Новорічно/Різдвяним святам
«МИКОЛАЙ ЗБИРАЄ ДРУЗІВ»
Місце і час проведення змагань
Змагання проводяться в суботу, 29 грудня 2018 року, в приміщенні конференц-залу
Храму Різдва Пресв. Богородиці, м. Львів, просп. Червоної Калини, 70 (пл. св. Івана-Павла ІІ, 1).
Мета та завданнязмагань

популяризація шахової гри серед населення Сихівського мікрорайону та інших
районів Львова та області, подальше підвищення спортивної майстерності учасників змагань;

налагодження контактів між дитячими тренерами з шахів Львівщини;

визначення переможців змагань.
Розклад змагань
Турнір пройде за швейцарською системою 9 турів.
Змагання проводяться за правилами шахів ФІДЕ (редакція від 1 січня 2018 року).
До участі в турнірі допускаються учасники без обмеження віку та шахової майстерності.
Контроль часу – 10 хвилин на партію + 5 секунд на хід.
Буде обраховано міжнародний рейтинг з рапіду.
Партнери та співорганізатори турніру – Львівська міська федерація шахів, Катехитична школа ім. А.
Шептицького при церкві Різдва Пресв. Богородиці.
Безпосереднє керівництво змаганням покладається на головну суддівську колегію, затверджену
Львівською міською федерацією шахів, у складі:
- Головний суддя – суддя міжнародної категорії, Прохоров Олександр Валерійович,
- Заступник головного судді – суддя першої категорії, Лещишак Ігор Степанович,
- Турнірний директор і головний секретар – суддя другої категорії, Прокопчук Ярема Ігорович.
29 грудня 2018 року (субота)
10-15 – реєстрація учасників і відкриття змагань,
11-00 – 1й тур, 11-35– 2й тур, 12-10– 3й тур, 12-45– 4й тур, 13-15 – обідня перерва,
14-00 – 5й тур, 14-35 – 6й тур, 15-10 – 7й тур, 15-45 – 8й тур, 16-20 – 9й тур,
17-00 – підведення підсумків, нагородження переможців і закриття змагань.

Благодійні внески
Турнірний внесок 100 гривень. Кошти будуть використані для придбання сувенірів, нагород,
подарунків, оренди ігрового залу, а також для компенсації витрат організаторів змагань.
Нагородження переможців
Передбачені призи в загальному заліку (1 місце 500 гривень, 2 місце 400 гривень, 3 місце 300
гривень, 4 місце 250 гривень, 5 місце 200 гривень), серед жінок (250, 200, 150 гривень) та ветеранів
(старші ніж 55 років) (250, 200, 150 гривень), серед дітей в номінації 2001 р. н. і молодші (медалі та
грамоти) та 2007 р. н. і молодші (медалі та грамоти). При наявності в номінації менше ніж 5
учасників буде видано лише один приз, а не три.
Для участі в турнірі слід зареєструватися до 22:00 години 28 грудня 2018 року за посиланням
https://www.chessmanager.com/uk/tournaments/5634071312990208/signup
Кількість учасників турніру обмежена до 80 людей.
Визначення переможців змагань
Переможці турніру визначаються за найбільшою кількістю набраних очок
(перемога – 1, нічия – ½, поразка – 0), в разі однакової кількості, місця розподіляються за
додатковими показниками:
1. за коефіцієнтом Бухгольця (повний); 2. за коефіцієнтом Бухгольця (скорочений);
3.за результатом особистої зустрічі, при умові якщо всі учасники розподілу грали між собою.

Дане Положення є офіційним запрошенням на змагання

