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РЕГЛАМЕНТ
проведення ІІІ Шахового фестивалю «Кубок «ЗОЛОТЕ РУНО»
присвяченому Дню Незалежності Грузії
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 групах А, Б та В з 26 по 28 травня 2019 року за адресою: вул. І.
Сірка, 50, у приміщенні готельно-розважального комплексу «ЗОЛОТЕ РУНО».
3. УЧАСНИКИ
У турнірі «А» беруть участь шахісти 2005 року народження та молодші.
У турнірі «Б» беруть участь шахісти 2009 року народження та молодші.
У турнірі «В» беруть участь шахісти 2011 року народження та молодші.
4. РЕГЛАМЕНТ І ПРИЗОВИЙ ФОНД
Турнір проходить за правилами шахів ФІДЕ. Турнір проводиться за швейцарською
системою в 7 турів з обрахунком українського рейтингу.
Контроль часу – 35 хвилин на партію + 30 с за хід кожному учаснику.
Додаткові показники: а) система коефіцієнтів Бухгольца; б) результати учасників однієї
очкової групи; в) кількість перемог; г) тай-брейк.
Реєстрація учасників 26 травня з 10:00 до 11:00.
Урочисте відкриття турніру – 26 травня о 11:00.
Розклад турів
Призовий фонд
1 тур – 26 травня о 11:30
Турнір А
Турнір Б
Турнір В
2 тур – 26 травня о 13:30 1 місце –1000
1 місце – 700
1 місце – 500
3 тур – 27 травня о 10:00 2 місце – 700
2 місце – 500
2 місце – 400
4 тур – 27 травня о 10:00 3 місце – 500
3 місце – 400
3 місце – 300
5 тур – 27 травня о 14:00 4 місце – 400
4 місце – 300
4 місце – 200
6 тур – 28 травня о 10:00 5 місце – 400
5 місце – 300
5 місце – 200
7 тур – 28 травня о 14:00 Краща дівчина – 400
Краща дівчина – 300 Краща дівчина – 200
Урочисте закриття – 28 травня після закінчення останньої партії, але не пізніше 16:00.
5. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Проїзд, харчування, проживання учасників змагань за рахунок відряджуючої організації.
Призовий фонд турніру формується за рахунок коштів спонсорів.
Оплата роботи суддівської колегії, 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» та затверджену суддівську колегію.
7. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТУРНІРНИЙ ВНЕСОК
Попередня реєстрація здійснюється до 23.05.2019р. включно на e-mail: 1pismo@ukr.net
Турнірні внески відсутні, за бажанням гравців та їх батьків підтримати діяльність ГО
«ФШЖО» благодійна допомога може бути перерахована за реквізитами:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Код ЄДРПОУ: 37604567
Банківські реквізити: р/р 26006052734345 в ПАТ «Приватбанк» МФО 300711
8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
З питань реєстрації: Юрій Анатолійович Петренко
+38(073)3100051
e-mail: 1pismo@ukr.net
Директор турніру: Артем Миколайович Сачук
+38(097)0167185
e-mail: president@zt-chess.in.ua
Головний суддя:
Ярослав Несторович Думанський +38(050)2655578
e-mail: dumanskyi2103@gmail.com
Інформаційна підтримка турніру: сайт ФШЖО www.zt-chess.in.ua
Організатори турніру залишають за собою право вносити зміни у це положення до
початку турніру та відмовити окремим учасникам з морально-етичних міркувань.

