
Р Е Г Л А М Е Н Т
про проведення 5го Міжнародного шахового

фестивалю
присвяченого вшануванню пам’яті «Небесної сотні».

м. Луцьк 16-18 лютого 2018 р.

1. Фестиваль проводиться 16 – 18 лютого 2018 р. у приміщенні
Волинського технікому Національного університету харчових технологій
(ВТ НУХТ) за адресою: м.Луцьк вул. Кафедеральна 6 (замкова площа, біля
Луцького Замку) за швейцарською системою у 15 турів (бліц) та 11 турів
(рапід) згідно розкладу.
2. Контроль часу (бліц) – по 3 хвилини до закінчення партії кожному учаснику з

додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
3. Контроль часу (рапід) – по 20 хвилини до закінчення партії кожному учаснику

з додаванням 5 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Очікування суперника при спізненні – 3 хвилини (бліц)
Очікування суперника при спізненні – 20 хвилини (рапід)

4. Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх
партій попереднього туру за комп’ютерною програмою Chess Manager згідно
міжнародних рейтингів ФІДЕ (рапід та бліц) на 1 лютого 2018 року.

5. Переможці турнірів визначаються за кількістю набраних очок.
За однакової кількості очок місце в турнірах визначається за додатковими

показниками:
- За системою коефіцієнтів Бухгольця (повний коефіцієнт Бухгольця,
усереднений коєфіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого
результату суперників, 2 найгірших результатів суперників);
- За кількістю перемог.
- За результатом особистої зустрічі (у порядку пріоритету).

6. Учасники, які посіли призові місця у змаганнях, нагороджуються грошовими
призами згідно положення.

7. При собі можна мати мобільні телефони та інші електронні засоби (але тільки
на беззвучному або вібро режимі), якщо пристрій спричинить звук – гравцю буде
зараховано поразку.

8. В усьому іншому змагання проводяться згідно «Правил шахів» / Додаток В
«Блискавична гра»/ та «Турнірних правил ФІДЕ», що діють з 1 січня 2018 року.

9. У випадках, не згаданих в даному Регламенті, остаточне рішення
приймає головний суддя, або організатор змагань.

Головний суддя, Прохоров О.В.
міжнароднний арбітр /м. Львів/


