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3-го відкритого КУБКУ Вінницької області з шахів серед молоді
до 14 років під патронатом міського голови Бровка П.П. та за
генерального спонсорства Кондитерського дому «ВАЦАК»

I. Мета змагань.
Змагання проводяться з метою:
- популяризації та розвиток в місті шахової гри;
- підвищення кваліфікації та творчого росту шахістів клубу
«Вацак»;
II. Термін проведення змагань.
Змагання проводяться 10-12.05.2019 року в НВК №4 Могилева-Подільського
(Вінницька область) за адресою Київська 38/2 (навпроти Будинку школярів).
Початок змагань 10 травня 2019 року о 15.00 год.
III. Керівництво проведенням змагань.
Керівництво проведенням відкритого кубку області здійснюється відділом
з питань фізичної культури та спорту міськради, шаховою федерацією
Могилева-Подільського та ВОФШ. Відповідальність за підготовку змагань
та безпосереднє проведення чемпіонату покладається на оргкомітет та
головну суддівську колегію.
IV.
Умови проведення та вимоги до учасників змагань.
До змагань допускаються молоді шахісти Вінницької області, України та
ближнього зарубіжжя до 14 років (2005 року народження та молодші).
Благодійний турнірний внесок для всіх учасників – 100 грн. Відбудеться
один загальний турнір за швейцарською системою у 9 турів. Контроль часу –
25 хв. плюс 5 секунд після кожного зробленого ходу кожному учаснику на
всю партію на електронних годинниках. З обрахунком міжнародного
рейтингу з швидких шахів. Змагання проводяться з правилами шахової гри
ФІДЕ 2019 року.
V. Умови підведення підсумків.
Місця учасників визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох або більшої кількості
учасників змагань, місця визначаються за основними коефіцієнтами
програми ФІДЕ chess-results .
VI. Нагородження.
Абсолютний переможець нагороджується кубком. Переможці та призери
нагороджуються грамотами, медалями та грошовими призами по категоріям:
Загальний залік: 1 місце – 2500 грн., 2 місце – 2000 грн., 3 місце – 1500 грн.,
4 місце – 1300 грн., 5 місце – 1000 грн., 6 місце – 800 грн., 7 місце – 700 грн.,
8 місце – 600 грн., 9 місце – 500 грн., 10 місце – 400 грн. Спеціальні призи:
дівчата до 14 років – 600 грн., до 12 років - 1 місце – 600 грн., 2 місце – 500
грн., 3 місце – 400 грн., до 10 років - 1 місце – 600 грн., 2 місце – 500 грн., 3

місце – 400 грн., дівчата до 12 років - 1 місце – 600 грн., дівчата до 10 років 1 місце – 600 грн., юнаки до 8 років- 600 грн., дівчата – 600 грн. Кращі
результати серед шахістів Могилева-Подільського :
до 14 років - 1 місце – 300 грн,, 2 місце – 250 грн,, 3 місце – 200 грн.,
до 12 років - 1 місце – 300 грн,, 2 місце – 250 грн., 3 місце – 200 грн.,
до 10 років - 1 місце – 300 грн., 2 місце – 250 грн., 3 місце – 200 грн.,
кращий результат серед дівчат – 200 грн,
Крім того учасників та представників чекає велика кількість приємних
сюрпризів: солодощі від торгового дому «Вацак», екскурсія містом,
футбольний матч в міні-футбол з призами.
VII. Фінансові витрати.
Проїзд, харчування та проживання учасників змагання здійснюється за
рахунок відряджуючих організацій або самих учасників. Проживання
іногородніх учасників в гуртожитку біля 80 грн/добу, у готелі – від 150
грн/добу. Обов’язково бронювати місця в гуртожитку і в готелі до 04 травня
2019 р.
VIII. КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
оги ів- о і с ки̽ місто об асного значення в Україні. Ві стан о
об асного центру (Вінниці) становит 121 км. Курсує експрес-поїз Київоги ів- о і с ки̽. Ві стан ві за ізничної станції м.Жмеринка о
м. оги ів- о і с ки̽ - 80 км.
У місті розташовані пункти пропуску оги ів- о і с ки̽ Отач та оги іво і с ки̽ Вовчинец (Ве чінец) на кор оні з о овою. ро місто
можна прочитати тут…
http://www.turystam.in.ua/ru/2012-03-20-20-34-10/3533
http://irp.vn.ua/!_ata/data/74.pdf
Організатори забезпечат комп ексним харчування за бажанням:
11 травня (субота), сні анок – 25 грн., обі – 40 грн.;
12 травня (не і я) сні анок – 25 грн.
VIII. Порядок і термін подання заявок.
Реєстрація учасників проводиться за емейлом: olegtovchyga@ukr.net або
безпосередньо в день змагань (до 14.45 год.) Контактні телефони: 097-15-62357 Андрій Володимирович Горобець- директор турніру, президент МогилівПодільської шахової Федерації; bodnarchessvin@gmail.com 097-275-95-89,
093-905-58-31 Микола Миколайович Боднар – виконавчий директор ВОФШ.

Запрошуємо в місто над Дністром!

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

