ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового турніру «Меморіал Л.З.Штейна»,
присвяченого до 805-ї річниці м.Городка
Штейн Леонід Захарович – міжнародний гросмейстер з шахів, 3-разовий чемпіон Радянського
Союзу, в командному заліку переможець двох шахових олімпіад, один з найсильніших шахістів
Світу у 1960-1970 рр.
І. МЕТА.
Популяризація шахів, вдосконалення майстерності, підготовка шахістів до участі в обласних,
національних та міжнародних шахових турнірах, організація змістовного відпочинку у вихідні дні.
ІІ. ТЕРМІН, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
Турнір проводиться в двох групах А і Б з 14 по 16 вересня 2018 року в Будинку Культури,Майдан
Гайдамаків 5.
Реєстрація учасників з 14.00 до 15.30. Урочисте відкриття о 15.30 год. Початок змагань о 16.00.
ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
У турнірі «А» беруть участь всі бажаючі, які сплатили турнірний внесок. У турнірі «Б» беруть
участь шахісти 2006 року народження та молодші, які сплатили благодійний турнірний внесок.
Благодійний внесок — 200грн.
ІV. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Турніри проходяться за правилами шахів ФІДЕ, за швейцарською системою в 10 турів з
обрахунком міжнародного рейтингу зі швидких шахів (перші 5 турів) та обрахунком українського
рейтингу (6-10 тури). Перші 5 турів турніру проходять з контролем 15 хвилин + 10 секунд після
кожного зробленого ходу кожному учаснику на всю партію, 6-10 тури проходять з класичним
контролем 35 хвилин + 30 секунд після кожного зробленого ходу кожному учаснику на всю партію.
V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Переможці турнірів визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. За однакової
кількості набраних очок місця визначаються за додатковими показниками (повний коефіцієнт
Бухгольця, усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням: 1 найгіршого результату, 2 найгірших
результатів, 3 найгірших результатів, 1 найгіршого та 1 найкращого результатів).
VI. НАГОРОДЖЕННЯ.
Призовий фонд складається зі 100% турнірних внесків + 5000 грн. спонсорських коштів.
Гарантований перший приз в турнірі А — 4000грн. Гарантований перший приз в турнірі Б2000грн. Основних призів в обох турнірах буде не менше семи.
Організатори також гарантують нагородження в категоріях: В турнірі «А»: Краща жінка,
рейтинг до 2100, рейтинг до 1900, без рейтингу, кращий ветеран(1963р.н. і старші).
В турнірі «Б»: краща дівчинка, три призи кращим гравцям 2009 р.н. і молодші, краща
дівчинка 2009р.н. і молодші, три призи 2011 р.н і молодші і дівчинка 2011р.н. і молодші
VІІ. ОРГАНІЗАТОРИ, РЕЄСТРАЦІЯ
Організатори турніру - Городоцький шаховий клуб “Е2-Е4”, Організатор всеукраїнського кубку
«Шахові легенди України» – ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (Київ) .
Відповідальність за проведення турніру покладається на оргкомітет та головну суддівську
колегію. Телефон для довідок та поселення учасників: А.Грех – 097 95 11 207.
Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням - goo.gl/uRYjKK
Рєстрація учасників триває до 12 вересня 2018 року.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ !

