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РЕГЛАМЕНТ
проведення ІІ Шахового фестивалю «Кубок «ЗОЛОТЕ РУНО»
1.МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
- розвиток та популяризація шахів в області середмолоді;
- підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань;
- пропаганда здорового та змістовного способу життя;
- зміцнення дружніх стосунків між шахістами з різних регіонів.
2. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться в двох групах А і Б з 2 по 6 серпня 2017 року за адресою: вул. І.
Сірка, 54, у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «ЗОЛОТЕ РУНО».
3. УЧАСНИКИ
У турнірі «А» беруть участь шахісти 2003 року народження та молодші.
У турнірі «Б» беруть участь шахісти 2007 року народження та молодші.
4. РЕГЛАМЕНТ І ПРИЗОВИЙ ФОНД
Турнір проходить за правилами шахів ФІДЕ. Турнір проводиться за швейцарською
системою в 9 турів (з обрахунком українського рейтингу у турнірі «А»). Контроль часу – 60
хвилин на партію + 30 с за хід кожному учаснику («А»), 60 хвилин на партію («Б»). Додаткові
показники: а) система коефіцієнтів Бухгольца; б) результати учасників однієї очкової групи; в)
кількість перемог; г) тай-брейк.
Реєстрація учасників 2 серпня з 13:00 до 14:00.
Урочисте відкриття турніру – 2 серпня о 14:00.
Розклад турів
Призовий фонд
1 тур – 2 серпня о 15:00 6 тур – 5 серпня о 10:00
Турнір А
Турнір Б
2 тур – 3 серпня о 10:00 7 тур – 5 серпня о 14:00 1 місце –1500
1 місце – 1000
3 тур – 3 серпня о 14:00 8 тур – 6 серпня о 10:00
4 тур – 4 серпня о 10:00 9 тур – 6 серпня о 14:00
5 тур – 4 серпня о 14:00
Урочисте закриття – 6 серпня після закінчення останньої партії, але не пізніше 17:00.
Гарантований призовий фонд турніру - 7000 грн., інформація про додаткові призи буде
оголошена перед початком 3 туру.
Сувеніри (значки, блокноти) для кожного учасника, який зареєструвався у строк до
29.07.2017 р. включно.
5. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Проїзд, харчування, проживання учасників змагань за рахунок відряджуючої організації.
Призовий фонд турніру формується за рахунок коштів спонсорів.
Оплата роботи суддівської колегії, виготовлення сувенірів, придбання грамот і медалей
за рахунок Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.

6. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМ
Загальне керівництво по організації та проведенню змагань здійснює Управління сім’ї,
молоді та спорту Житомирської міської ради.
Безпосереднє проведення змагань покладається на ГО «Федерація шахів Житомирської
області», ГО «Житомирська шахова федерація «Інтелект» та затверджену суддівську колегію.
7. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТУРНІРНИЙ ВНЕСОК
Попередня реєстрація здійснюється до 29.07.2017р. включно на e-mail:
via.chessmaster@gmail.com .
Учасники, які пройшли попередню реєстрацію до 29.08.17 включно, не сплачують
турнірний внесок. Учасники, які зареєструвались пізніше вказаної дати або у день змагань,
сплачують турнірний внесок 200 грн.
8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
З питань реєстрації: Ігор Анатолійович Випханюк +38(096)479-31-62
e-mail: via.chessmaster@gmail.com
Директор турніру: Олена Володимирівна Харчишина +38(067)4232576
e-mail: olena.kharchyshyna@gmail.com
Головний суддя: Ігор Анатолійович Випханюк +38(096)479-31-62
e-mail: via.chessmaster@gmail.com
Інформаційна підтримка турніру: сайт ФШЖО www.zt-chess.in.ua
ФБ група «Шахова школа «Інтелект» www.facebook.com/groups/420641514796775/
Організатори турніру залишають за собою право вносити зміни у це положення до
початку турніру.

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

