Турнір «А» - всі бажаючі шахісти за умови сплати благодійного внеску.
Турнір «В» - шахісти 2003 р.н. і молодші за умови сплати благодійного внеску.
Турнір «С» - шахісти 2007 р.н. і молодші за умови сплати благодійного внеску.
Турнір «D» - всі бажаючі шахісти за умови сплати благодійного внеску.
Турнір «Е» - шахісти 2003 р.н. і молодші за умови сплати благодійного внеску.
Турнір «F» - всі бажаючі шахісти за умови сплати благодійного внеску.
Турнір «Е» - шахісти 2003 р.н. і молодші за умови сплати благодійного внеску.
Регламент
Турніри проводяться за регульованою швейцарською системою в 9 турів.
Жеребкування проводиться за допомогою програми Swiss Manager згідно рейтинг листу
ФІДЕ на 1 серпня 2019 року (турніри А, D, E, F, G) та рейтинг листу ФШУ на 1 серпня 2019
року (турніри B, C).
Контроль часу:
Турніри А, В та С – 90 хв.+ 30 сек. за хід кожному учаснику.
Турніри D та E – 10 хв.+ 5 сек. за хід кожному учаснику.
Турніри F та G – 3 хв.+ 2 сек. за хід кожному учаснику.
В перших 5 турах гравці можуть взяти 2 нічиї з самим собою. Про такий намір
гравець має повідомити суддівську колегію не пізніше, ніж через 15 хвилин після
закінчення останньої партії туру.
Під час партій гравцям забороняється мати при собі мобільні телефони та будь які
інші засоби зв’язку. Якщо виявиться що гравець порушив дане правило – йому
зараховується поразка.
Допустиме запізнення на тур в турнірах А, В та С – 30 хв.
Організатори залишають за собою право виключення з турніру учасників за
поведінку, що дискредитує шахи (порушення ігрової етики, спортивного режиму, договірні
партії і т.п.)

Розклад турів
Турніри А, В та С – з 1 по 5 серпня
Турніри D та Е – 6 серпня
Турніри F та G – 7 серпня
1 серпня
2 серпня
3 серпня
4 серпня
5 серпня
6 серпня
7 серпня

11:00-14:30 – Реєстрація
16:00 – 1 тур
14:45 – Жеребкування
15:00 – відкриття змагання
10:00 – 2 тур
15:30 – 3 тур
10:00 – 4 тур
15:30 – 5 тур
10:00 – 6 тур
15:30 – 7 тур
10:00 – 8 тур
15:30 – 9 тур
10:00 – турніри D та E: 1-5 тури, перерва, 6-9 тури
10:00 – турніри F та G
15:00 (орієнтовно) –
закриття фестивалю,
культурна програма.

Визначення переможців
Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних очків.
У випадку рівної кількості очок, переможець визначається за додатковими
показниками:
- усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням одного гіршого результату.
- усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням двох гірших результатів.

- повний коефіцієнт Бухгольця

Технічна інформація
Витрати на відрядження, проживання та харчування учасників – за рахунок
організацій, що відряджають на турнір або за рахунок самих учасників.
Просимо реєструватись до 15 липня для бронювання місць у гуртожитку і готелі. Після
цього терміну проживання і участь у фестивалі не гарантуємо.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. : 0966700692 ; 0973347105
Турнірний директор – голова Кам’янець - Подільської міськрайонної шахової федерації, КМС
Шевага І.В. 0973347105 (shevaga.pol@gmail.com – Tournament director- Shevaga Igor
mob tel + 380973347105)
Головний суддя – Пепа Ю.В., арбітр ФІДЕ, тел. 0974734314
Форма
для
реєстрації
за
посиланням https://docs.google.com/forms/d/1nN3i2RuHXhR1N11XEid5zyqo8igZceOpLpEgwTSvGNk
Розміщення у готелях та гуртожитках міста – Каніщук Василь + 380963035600
Організатори фестивалю залишають за собою право вносити незначні зміни до «Положення» до 1
липня 2019 року.

Нагородження переможців
Організатори турніру гарантують в турнірі А – І приз – 10000 грн
9 основних призів, спец призи: кращий серед ветеранів – 1959 рік і старше, серед юнаків – 2003 рік і
молодші, серед жінок, кращий учасник з рейтингом FIDE<2100, кращий кам’янчанин.
В турнірах В,С, D, E, F, G гарантовані перші призи 2500 грн, а також 9 призів, спец призи серед
дівчат, юнаків, кращий результат серед шахістів клубу «Світогляд», кращий результат серед
шахістів Кам’янця – Подільського.
ПРИЗОВИЙ ФОНД ГАРАНТУЄТЬСЯ ЗА УМОВИ УЧАСТІ У КОЖНОМУ ТУРНІРІ НЕ
МЕНШЕ, НІЖ 100 УЧАСНИКІВ
Учасник може отримати тільки один приз – найбільший. Організатори гарантують 75%
поступлень від благодійних внесків направити на призи.

Благодійні турнірні внески до 15 липня 2019р
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Після 15 липня 2019р благодійні турнірні внески збільшуються на 100 грн
Турніри B, C, D, E – по 250 грн кожен.
Турніри F, G – по 150 грн кожен.
Благодійні турнірні внески перераховувати: ГО «Кам’янець – Подільська міськрайонна шахова
федерація»
п\р № 26008178744544
АТ «Ощадбанк»
Код банку 315784
Код в ЄДРПОУ 23655471
Тел. для довідок +380963805301 Стороженко Віктор

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ.

