«ПОГОДЖЕНО»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Г олова Новосанжарської

Дитячий турнір 2003 р. н. та молодші

ПОЛОЖЕННЯ
смт.

Нові Санжари, Полтавська обл., 28 червня - 02 липня 2017 р.

1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

Фестиваль проводиться з метою популяризації шахової гри, як соціально значимого
інтелектуального виду спорту, підвищення спортивної майстерності, розширення зв'язків
між шахістами.
2. ОРГАНІЗАТОРИ

Організатори:

Шаховий

Новосанжарська районна

рада,

клуб

«Гамбіт».

Співорганізатори

Новосанжарська районна державна

та

партнери:

адміністрація,

Новосанжарська селищна рада.

3. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Фестиваль пройде в с. Клюсівка (4 км. від смт. Нові Санжари) з 28 червня по 02
липня 2017 року на базі Дитячого оздоровчого табору "Джерело" (колишній "Фонтан").
Реєстрація учасників 28 червня 2017 р. з 13-30 до 15-30.
1 тур - 28 червня 2017 р. о 16-00;
2 тур - 29 червня 2017 р. о 10-00;
3 тур - 29 червня 2017 р. о 16-00;
4 тур - 30 червня 2017 р. о 10-00;
5 тур - 30 червня 2017 р. о 15-00;
6 тур - 01 липня 2017 р. о 10-00;
7 тур - 01 липня 2017 р. о 15-00;
8 тур - 02 липня 2017 р. о 10-00;
9 тур - 02 липня 2017 р. о 15-00;
Закриття турніру 02 липня 2017 р. о 18-00;
Бліц-турнір 01 липня 2017 р. о 18-00;
Лекція (для бажаючих) проводить майстер FIDE Набока Сергій - 29 червня 2017 р. з 14-00 до 15-00.

4. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ

До участі в турнірі допускаються шахісти 2003 року народження і молодші, які
сплатили благодійний внесок:
Класична гра -125 грн.;
Блискавична гра - 30 грн.
Турнір проводиться з обрахуванням національного рейтингу України.

5. РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАННЯ

Допустиме запізнення на партію - 30 хвилин.
Швейцарська система, 9 турів.
У перших п'яти турах учасники можуть взяти дві нічиї без гри.
Контроль часу - 60 хвилин на партію кожному учаснику.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможці та призери визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
У разі рівності очок у двох або більше учасників підсумкові місця визначаються:
1) коефіцієнт Бухгольца; 2) прогресивний коефіцієнт; 3) особиста зустріч;
4) кількість перемог.

7. НАГОРОДЖЕННЯ

Призовий фонд турніру 7800 грн.
Призовий фонд (грн.)
Місце

Грн.

1

Грн.

1500

Місце серед
дівчат
1

2

1200

2

200

3

1000

3

100

4

800

5

700

6

600

7

500

8

400

9

300

10

200

300

8. ІНФОРМАЦІЯ
Попередня реєстрація для участі в турнірі обов'язкова. В заявці вказати:
Прізвище, ім’я, дата народження, розряд, рейтинг, місто.

Термін закінчення реєстрації: 25 червня 2017 року.
Кожен учасник турніру повинен мати при собі копію свідоцтва про народження!
Всі витрати по участі у фестивалі - за рахунок організацій, що відряджають або
самих учасників.
Проживання в будинках літнього типу (кімнати по 10-12 чоловік) Дитячого
оздоровчого табору "Джерело", розташованого в мальовничому лісі. Душові розташовані
в окремому корпусі. На території табору знаходяться: футбольне поле, баскетбольний та
волейбольний майданчики і столи для настільного тенісу. У таборі - власний пляж на
березі річки Ворскла. Крім того в таборі автономне забезпечення мінеральною водою з
артезіанської свердловини.
Вартість проживання за добу з триразовим харчуванням 205 грн.
З питань реєстрації:

Набока Володимир Миколайович: (+38) 099-312-32-59, poltava-gambit@ukr.net.

