«Погоджую»
Президент Федерації шахів
м. Вінниці
Директор МДЮСШ №6
___________ Микола Боднар
«1» жовтня 2018 р.

« Затверджую »
Президент Вінницької обласної
Федерації шахів
______________ Аркадій Найдіч
«1» жовтня 2018 р.

Положення
6 командного КУБКУ ПОДІЛЛЯ з шахів.

1.Мета та задачі.
-

Змагання проводяться з метою:
пропаганди та популяризації шахової гри;
підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи ВОФШ та ФШВ;
зростання кваліфікації шахістів м. Вінниці, Вінницької області та України;

2. Термін та місце проведення

Змагання проводяться в МДЮСШ №6, вул.Театральна 24 м.Вінниці 10 листопада
(cубота ) 2018 року. Реєстрація до 10.15 год. Початок змагань о 10.30 годині.

3. Керівництво змагання

Загальне керівництво покладається на ВОФШ

4. Умови проведення змагань.

Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів. Запрошуються команди з
областей України, в склад яких повинні входити шахісти однієї федерації, можливі
виключення, які обов’язково повинні бути погоджені з організаторами. Змагання
командні, склад команди 4 особи незалежно від віку та статі, без права на заміну.
Турнірний благодійний турнірний внесок з команди – 100 грн. Контроль часу 10
хвилин плюс 5 секунд за кожний хід починаючи з першого кожному учаснику на всю
партію. Буде обраховуватись міжнародний рейтинг з рапіду.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2018 р.
Передбачений фуршет.

5. Умови підведення підсумків.

Призове місце визначається по найбільшій кількості набраних очок командою. 2 очки
за виграний матч (команда набрала більше очок ніж команда-суперник), 1 очко за
нічию, 0 очок при програші матчу. У випадку рівності очок у двох чи більше команд
місце визначається:-очки за партії; -результат особистої зустрічі;-система коефіцієнтів
Бухгольця; -плей-оф.

6. Нагородження

Команда переможець нагороджується кубком, всі гравці команд призерів дипломами.
Також передбачені грошові призи командам: 1 місце – 1500 грн., 2 місце – 1200 грн., 3
місце – 1000 грн., 4 місце – 700 грн., 5 місце – 600 грн., 6 місце – 500 грн., 7 місце –
400 грн., 8 місце – 300 грн.

7.Витрати.

Грамоти та призи забезпечує ФШВ. Витрати на проїзд, проживання та харчування за
рахунок відряджуючих організацій або самих учасників.
Участь в змаганнях обов’язково узгодити з організаторами заздалегідь:
Вусатюк Володимир Олександрович 097-177-93-23, 093-92-07-639
vusatiuk88@gmail.com Боднар Микола Миколайович 097-275-95-89,093-905-58-31
bodnarchessvin@gmail.com

