Затверджую:
Начальник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації
_______Образцов О.В.

Погоджено:
Голова правління ДГО
«Оболонь-Гросмейстер»
Шистарьов С.Ю.

Погоджено:
Голова правління ГО
«Шахова Школа»
_______Семенов Д.Г.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ XVI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ШАХОВОГО ФЕСТИВАЛЮ
ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
«ОБОЛОНЬ – 2017»
м. Київ: 20 – 28 серпня 2017 р.
1. ТУРНІРИ:
Турнір «ОПЕН» FIDE з обрахунком рейтингів FIDE та України – до 80 учасників (20 – 26 серпня);
«A» Турнір для шахістів з рейтингом України менше ніж 2200 з обрахунком рейтингу України – до 50
учасників (23 – 27 серпня);
«B» (2005 – 2007 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 60 учасників (23 – 27 серпня);
«C» (2008 – 2009 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 60 учасників (23 – 27 серпня);
«D» (2010 – 2012 роки народження) – до 50 учасників (23 – 27 серпня);
«E» Рапід – турнір FIDE з обрахунком рейтингу FIDE – до 100 учасників (27 серпня);
«F» Рапід – турнір (2005 р. н. і молодші) з обрахунком рейтингів FIDE – до 100 учасників (28 серпня);
«G» Бліц – турнір FIDE з обрахунком рейтингу FIDE – до 100 учасників (22 серпня).
2. Термін та місце проведення:
Змагання проводяться з 20 по 28 серпня 2017 р. в приміщенні Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації, за адресою: вул. М.Тимошенка, 16. ст.метро «Мінська.
3. Мета та завдання:
- популяризація шахів в Оболонському районі міста Києва - виявлення найсильніших шахістів
- підвищення спортивної майстерності шахістів - зміцнення дружніх зв’язків любителів шахів.
4. Організатори фестивалю:
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації, дитяча громадська організація «Оболонь–Гросмейстер» та громадська організація
«Шахова Школа». Безпека та технічне забезпечення заходу покладається на директора турніру
Шистарьова С.Ю. та головного суддю Семенова Д.Г.
5. Система проведення:
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.
Турніри «E», «F»: Швейцарська система в 9 турів.
Контроль часу – 10 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 5 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого.
Турнір «G»: Швейцарська система в 11 турів.
Контроль часу – 3 хвилини до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 2 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого.

Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх партій попереднього
туру за комп’ютерною програмою ФІДЕ Swiss Manager згідно рейтингів ФІДЕ на 1 серпня 2017 року, та
національного українського рейтингу на 1 липня 2017 року. Турніри проводяться відповідно до «Правил
шахової гри ФІДЕ», які діють з 1 липня 2017 р.
6. Визначення переможців особистого заліку:
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 тощо.
7. Благодійні турнірні внески:
Турнір «ОPEN»:
Рейтинг ФІДЕ

Без рейтингу ФІДЕ

< 1800

>= 1800

>=2200

>=2400

Благодійний внесок

300 грн

250 грн

200 грн

150 грн

100 грн

Турніри «А», «В», «С», «D»: 150 грн.
Турніри «E», «F», «G»: 100 грн.
8. Командний та сімейний залік:
Команда формується з 4 учасників та 1 запасного учасника, які наберуть найбільшу кількість очок.
В команді можливо не більше двох учасників з турнірів «ОPEN», «А», «В, «С», «D».
До складу сімейної команди входять 2 учасника з однієї сім’ї.
9. Визначення переможців командного заліку:
Місця команд визначаються за найбільшою сумою набраних очок команди. У разі рівної кількості
очок, перевагу має команда, яка має кращі показники за – прогресивним командним коефіцієнтом
– найменшої суми місць учасників команди.
10. Нагородження особистого заліку:
Учасники, які зайняли 1 – 10 місця в турнірах та 1 – 3 місця заліку серед дівчат нагороджуються
грошовими призами. Призери змагань нагороджуються медалями, дипломами Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації. Переможці змагань нагороджуються кубком.
Додаткові призи серед ветеранів та юнаків, при наявності не менше 6 учасників в номінації.
11. Нагородження командного заліку:
Команди, які зайняли місця з 1 по 6 нагороджуються кубками, а учасники команд, які зайняли три
перших місця нагороджуються медалями та дипломами Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації.
12. Витрати на участь шахістів з інших міст:
Проїзд, проживання, харчування – за рахунок організацій, що відряджають.
13. Попередня реєстрація:
Обовязкова попередня реєстрація. Заявки надсилати до 19 серпня на e-mail: chess_school@i.ua,
або СМС на номер: +38 (063) 400 35 88 (вказати: турнір, ім’я та прізвище українською і англійською
мовами, дату народження, федерація, місто, рейтинг, контактний номер телефону). Можлива оплата
внеску на карту.
14. Контакти
Директор фестивалю: Шистарьов С.Ю. +38 (093) 416-34-98;
Головний суддя фестивалю: Семенов Д.Г. +38 (063) 400-35-88;
Головний суддя турнірів FIDE (IA) Товчига О.Г.

Розклад змагання:
Турнір: «ОPEN» (20 – 26 серпня 2017 р.)
№ туру

День тижня

Години проведення

Реєстрація учасників

20 серпня, неділя

10:00 – 14:00

Відкриття турніру
1

20 серпня, неділя
20 серпня, неділя

14:30
15:00 – 19:00

2–3

21 серпня, понеділок

10:00 – 14:00; 15:00 – 19:00

4

22 серпня, вівторок

10:00 – 14:00

5

23 серпня, середа

15:00 – 19:00

6–7

24 серпня, четвер

10:00 – 14:00; 15:00 – 19:00

8

25 серпня, п’ятниця

15:00 – 19:00

9
Нагородження:

26 серпня, субота
26 серпня, субота

10:00 – 14:00
Орієнтовно 14:30

Турніри: «А», «В», «С», «D» (23 – 27 серпня 2017 р.)
№ туру
День тижня
Години проведення
Реєстрація учасників
23 серпня, середа
10:00 – 14:00
Відкриття турніру
23 серпня, середа
14:30
1
23 серпня, середа
15:00 – 19:00
2–3
24 серпня, четвер
10:00 – 14:00; 15:00 – 19:00
4–5
25 серпня, п’ятниця
10:00 – 14:00; 15:00 – 19:00
6–7
26 серпня, субота
10:00 – 14:00; 15:00 – 19:00
8–9
27 серпня, неділя
10:00 – 14:00; 15:00 – 19:00
Нагородження:
27 серпня, неділя
Орієнтовно 19:30
Турнір: «E» Рапід – турнір FIDE (27 серпня 2017 р.)
№ туру
День тижня
Час проведення
Реєстрація учасників
27 серпня, неділя
09:00 – 10:45
1–9
27 серпня, неділя
11.00 – 17.00
Нагородження переможців
27 серпня, неділя
Орієнтовно: 17.30

Турнір: «F» Рапід – турнір (2005 року народження і молодші) (28 серпня 2017 р.)
№ туру
День тижня
Час проведення
Реєстрація учасників
28 серпня, понеділок
09:00 – 10:45
1–9
28 серпня, понеділок
11.00 – 17.00
Орієнтовно 17.00
Нагородження переможців
28 серпня, понеділок

Турнір: «G» Бліц – турнір FIDE (22 серпня, вівторок)
№ туру
День тижня
Час проведення
Реєстрація учасників
22 серпня, вівторок
16:00 – 16:45
1 – 11
22 серпня, вівторок
17.00 – 20.00
Нагородження переможців
22 серпня, вівторок
Орієнтовно 20.15

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання

