
Титульні правила ФІДЕ-2017

Затверджені Генеральною Асамблеєю 1982 р. з поправками, внесеними Генеральними
Асамблеями 1984 - 2016 рр. Дія починається з 1 липня 2017 р.

0. Вступ
0.1 ФІДЕ визнає тільки звання, зазначені в статті 0.3.
0.2 Наступні положення можуть бути змінені лише Генеральною Асамблеєю за
рекомендацією кваліфікаційної комісії (КК).
0.21. Будь-які такі зміни слід вносити лише кожен четвертий рік, починаючи з 2004 року
(якщо Комісія не визнає за необхідне терміново внести зміни).
0.22. Будь-які такі зміни набирають чинності з 1 липня року, наступного за рішенням

Генеральної Асамблеї. Для турнірів такі зміни застосовуються для тих, що починаються
з цієї дати або після неї.
0.3 Міжнародні звання ФІДЕ знаходяться в компетенції кваліфікаційної комісії, яка є
остаточною суддівською інстанцією. Ці звання:
0.31 Міжнародні звання ФІДЕ для шахістів, які грають в стандартні шахи (як визначено
в Правилах шахів):
гросмейстер (GM), міжнародний майстер (IM), майстер ФІДЕ (FM), кандидат в майстри
(CM), гросмейстер-жінка (WGM), міжнародний майстер-жінка (WIM), жінка-майстер ФІДЕ
(WFM), жінка-кандидат в майстри (WCM).
0.4 Звання дійсні протягом життя з дати присвоєння
0.41 Використання звання або рейтингу ФІДЕ для підриву етичних принципів титульної
чи рейтингової систем може спричинити за собою позбавлення звання за
рекомендацією кваліфікаційної комісії та комісії по етиці та остаточного рішення
Генеральної Асамблеї.
0.42 Офіційно звання вступає в силу з дати, на яку задоволено всі вимоги. Для того щоб
звання, засноване на виконанні норм, було підтверджено, воно повинно бути
опубліковано на сайті ФІДЕ або в інших відповідних документах ФІДЕ, принаймні,
протягом 60 днів. Щодо автоматично реєструємих звань див. нижче статтю 0.5.
0.43 Звання може використовуватися для обрахунку результатів суперників тільки в
турнірах, що починаються після присвоєння.звання (виняток: див. п. 1.15).
0.44 З точки зору, наприклад, терміну досягнення звання, воно вважається досягнутим,
коли був досягнутий останній результат, і виконані вимоги до рейтингу, залежно від того,
яка з цих дат пізніша.
0.45 У разі виявлення після отримання звання, що гравець порушив Правила боротьби
зі зловмисництвом в одному або декількох турнірах, на яких базувалася заявка на
звання, тоді воно може бути знято кваліфікаційною комісією. Федерація цього гравця
може оскаржити це рішення в Президентський Раді ФІДЕ протягом 30 днів після того, як
вони були повідомлені в письмовій формі.
0.5 Визначення
У наступному тексті використовуються деякі спеціальні терміни.
Перфоменс рейтингу- оцінка ефективності -залежить від результату гравця та
середнього рейтингу суперників (див. 1.48).
Перфоменс звання (наприклад, GM) є результатом, що дає рейтинг-перфоменс, як
визначено в 1.48 та 1.49 у порівнянні з мінімальною середньою сумою опонентів, з
огляду на статтю 1.46 для цього звння. Наприклад, для перфоменса GM середній
рейтинг суперників повинен бути≥2380, а рейтинг-перфоменс ≥2600 і це може бути
досягнуто, наприклад, результатом 7 очок в 9 партіях.



Перфоманс GM повинен бути ≥ 2600 проти суперників з середнім рейтингом ≥ 2380.
Перфоманс IM повинен бути ≥ 2450 проти суперників з середнім рейтингом ≥ 2230.
Перфоманс WGM повинен бути ≥ 2400 проти суперників з середнім рейтингом ≥ 2180.
Перфоманс WIM повинен бути ≥ 2250 проти суперників з середнім рейтингом ≥ 2030.
Норма для отримання звання - це титульний перформенс, що відповідає додатковим
вимогам поєднаним наявністю титульних гравців та національних федерацій, як
зазначено у статтях з 1.42 до 1.47.
Пряме звання (автоматичне звання) - це звання, отримане шляхом досягнення певного
місця або результату в турнірі. Наприклад, виграш або досягнення результату ≥50
відсотків у турнірі. За заявкою федерації гравця та підтвердженням кваліфікаційної
комісії такі титули автоматично присвоюються ФІДЕ
0.6 Присвоєння звань
0.61. Звання можуть присвоюватися за конкретні результати в окремих змаганнях
(чемпіонатах) або присвоюватися при досягненні рейтингу, зазначеного в цих правилах.
Такі звання підтверджуються головою КК за рекомендацією Офісу ФІДЕ. Потім вони
присвоюються ФІДЕ.
0.62 Для отримання прямого звання, яке повинно бути присуджено негайно,
претендент повинен був досягти в певний момент наступного мінімального рейтингу:
GM 2300 WGM 2100
IM 2200 WIM 2000
FM 2100 WFM 1900
CM 2000 WCM 1800
0.63 Якщо обрахований рейтинг кандидата нижче, то звання присуджується умовно і
буде остаточно присвоєно за запитом відповідної федерації, як тільки буде досягнуто
мінімально потрібний рейтинг. Будь-який гравець з умовним титулом може отримати
більш низьке звання, коли він досягне необхідного рейтингу для цього більш низького
звання.
0.63 Звання також присуджуються на основі додатків до норм з достатньою кількістю
ігор. Ці звання присуджуються Генеральною Асамблеєю за рекомендацією КК про те,
що кандидат відповідає вимогам. Президентська рада або Виконавчий комітет можуть
присуджувати звання тільки в ясних випадках після консультації з КК.

1.0 Вимоги до звань, позначених у 0.31
1.1 Адміністрування
1.11. Гра повинна проводитись відповідно до Правил шахів ФІДЕ.
Турніри, в яких змінюється склад (без схвалення QК) під час турніру, або ті, в яких
гравці мають різні умови під час туру та спарювання, є недійсними. За винятком
попереднього схвалення Голови КК турнір повинен бути зареєстрований щонайменше
за 30 днів на сервері FIDE.
1.12 Час гри протягом одного дня не повинен перевищувати 12 годин. Цей факт
встановлений з розрахунку, у що партії тривають 60 ходів, хоча партії з додатковим
часом на хід можуть тривати довше.
1.13 У будь-який день не повинно гратися більше двох турів.
При доданні мінімуму 30 секунд до кожного ходу мінімальний час становить 90 хвилин
на всю партію для кожного гравця, не враховуючи додаткового часу.
Без додавання мінімальний час гри становить 2 години для кожного гравця.
З 1 липня 2021 р. партії, які грались без додавання принаймні 30 секунд на хід, не
матимуть права застосовуватися до звань або титульних норм, за винятком випадків
гравців-інвалідів
1.13а У заявці на присвоєння звання GM на основі норм, принаймі, одна норма повинна
бути виконана в турнірі, що проводився тільки з одним туром в день протягом як
мінімум 3 днів.



1.13b У будь-якому титульному турнірі контроль часу та годинники для всіх гравців
повинні бути однаковими, за винятком випадків, визначених у Додатку G.4 Правил
шахів (наприклад, якщо контроль часу залежить від додавання часу на хід, всі гравці
повинні використовувати додавання часу; усі гравці повинні використовувати затримку,
якщо не вказано додавання або затримка часу, то всі гравці повинні змагатися без
додавання і без затримки). Там не може бути змішаного використання налаштувань
годинника (приріст, затримка, взагалі ні того, ні іншого).
1.14 Чемпіонати ліг та національні командні чемпіонати можуть тривати більше 90 днів,
але не більше одного року. Тривалість особистих турнірів зазвичай допускається не
більше 90 днів, але Голова кваліфікаційної комісії може дати попередній дозвіл на
проведення турніру більшої тривалості.
1.15 У змаганнях, що тривають більше 90 днів, повинні використовуватися рейтинги та
звання суперників, які вони мають на день гри.
1.16 Головним арбітром турніру з нормою для отримання звання повинен бути
міжнародний арбітр або арбітр ФІДЕ. Він може призначити тимчасового заступника.
Міжнародний арбітр або арбітр ФІДЕ завжди повинен знаходитися в ігровій кімнаті.
1.17. Ніхто з арбітрів не може грати в турнірі з нормою на отримання звання навіть
просто для заповнення складу.

1.2 Звання, отримані на міжнародних чемпіонатах:
1.21 Як вказано нижче, гравець може отримати
(а) звання в такому турнірі або
(в) одну норму. Тоді застосовуються вимоги в 1,42 - 1,49.
1.22 Мінімальний результат повинен скласти 35% для всіх звань. Показаний результат
є мінімально необхідним.
1.23 У континентальних, субконтинентальних або затверджених афілірованими
особами ФІДЕ міжнародних змаганнях може бути досягнуто звання або результат,
якщо у заході візмуть участь не менше однієї третини або п'яти відповідних
федераціїй- членів ФІДЕ залежно від того, що нижче. Мінімальна кількість учасників
змагання - вісім. Від цього правила звільняються чемпіонати світу (включаючи до 20
років) IBCA, ICSC та IPCA.
1.23a Якщо групи об'єднуються в більш великі групи, то вимоги (не менше 8 учасників
не менш, ніж з 3 федерацій), зазначені в статті 1.23, застосовуються до цієї об'єднаної
групи. Звання можуть бути присуджені кращому (ім) гравцеві (ям) з підгруп, за умови,
що підгрупа має принаймні 5 учасників не менш, ніж з 3-х федерацій і гравець набирає
мінімум 50% як мінімум в 9 іграх..
1.24 Терміни, що використовуються в таблицях 1.24a і 1.24b:
Золото = перше місце після тай-брейку.
Прирівнені до 1-го місця - кращі 3 гравця після тай-брейку; норма - 9 партій (якщо не
вказано інше).
Континентальний та регіональний = континентальний та максимум три регіональних
турніри на один континент, включаючи арабську юніорську першість. Континентальні -
включають зональні, міжзональний і арабський дорослий.
Зональні і міжзональні турніри приймаються для присвоєння звань тільки в тому
випадку, якщо вони здійснюють відбір до Чемпіонатів світу.
Кожному континенту дозволено призначати не більше трьох регіональних молодіжних /
шкільних змагань для прямих звань. Континент повинен інформувати КК про склад цих
регіонів до початку кожного року.
Звання можуть бути отримані шляхом досягнення опублікованого або проміжного
рейтингу в якийсь момент (див. 1.53a), в момент, коли було зіграно не менше 30
рейтингових партій:
1.31 Майстер ФІДЕ ≥2300
1.32 Кандидат в майстри ≥2200
1.33 Майстер ФІДЕ серед жінок ≥2100



1.34 Кандидат в майстри серед жінок ≥ 2000
1.4 Звання GM, IM, WGM, WIM також можуть бути отримані шляхом досягнення норм в
міжнародних турнірах, що проводяться відповідно до наступних правил.
1.41 Кількість партій
1.41a Гравець повинен зіграти принаймні 9 партій
1.41b Лише 7 партій потрібні для 7-ми турів командного чи клубного чемпіонатів світу та
континентального командного чи клубного чемпіонатів.
Лише 7 партій необхідні для 8- або 9-турового командного чи клубного чемпіонатів світу
та континентального командного чи клубного чемпіонатів.
Тільки 8 партій потрібні для участі у Кубку Світу або жіночому чемпіонаті Світу, де ці 8
партій вважаються як 9 партій.
1.41с Для 9-турового турніру, якщо у гравця зіграно всього 8 партій через неявку або
Bye, але він має правильну комплектацію суперників в цих партіях, то, якщо він має
результат в 8 партіях, він вважається таким, який має 8 партій норми..
1.41d. Якщо гравець перевищує нормативні вимоги на одне або кілька повних очок, то
при розрахунку загальної кількості партій для виконання норми ці повні очки
враховуються як додаткова кількість партій.
1.42 Не зараховується наступне:
1.42a Партії проти опонентів, які не входять до федерацій ФІДЕ. Гравці з федерацією
«FID» приймаються, але не враховуються як іноземні гравці.
1.42b Партії проти комп'ютерів.
1.42c Партії проти безрейтингових гравців, які набрали нуль проти рейтингових

суперників в колових турнірах.
1.42d Партії, результати яких визначаються неявкою, суддівським рішенням або будь-
якими іншими засобами, крім гри за дошкою. Інші партії, що були розпочаті та припинені
за будь-якої причини, повинні бути включені. У разі останнього туру партії, коли
суперник був оштрафован, норма все одно зараховується, якщо гравець повинен був
грати, щоб мати необхідну кількість партій, але може дозволити собі програти.
1.42.е. Гравець, який досяг результату норми звання до останнього туру, може
ігнорувати всі партії, що були зіграніі до закінчення змагань, за умови, що
(1) він має необхідну сукупність супротивників,
(2) це залишає йому принаймні мінімальну кількість партій, як у 1.41,
(3) у випадку турніру із заздалегідь визначеними паруваннями, сукупність суперників
повинна бути такою, щоб для усього повного турніру була забезпечена норма,
(4) у двоколовому турнірі партії, що підраховуються для виконання норми, повинні
включати різних суперників, достатніх для виконання норми на протязі усього турніру.
1.42f Гравець може ігнорувати свою партію (і) проти будь-яких опонентів, яких він
переміг, за умови, що він має необхідний набір суперників, і за умови, що це залишає
йому, принаймі, мінімальну кількість партій, необхідних згідно статті 1.41, проти
необхідного поєднання суперників,. Проте, повинна бути представлена повна таблиця.
У разі турніру із заздалегідь визначеними парами, повні вимоги, крім набраних очок,
повинні бути виконані для всього турніру..
1.42g Турніри, у яких вносяться зміни на користь одного або декількох гравців
(наприклад, шляхом зміни кількості або порядку турів або надання конкретних
суперників, які не беруть участі в інший спосіб у цій події), не розглядаються.
1.43 Федерації противників
До складу турніру повинні бути включені учасники, принаймі, двох інших федерацій,
крім федерації претендента на звання, за винятком турнірів, зазначених у статтях
1.43a-1.43e. Проте, повинна застосовуватися норма Статті 1.43f.
1.43a Фінальний етап національного чоловічого (або відкритого) чемпіонату, а також
національного жіночого чемпіонату. У році, коли проводиться міжзональний турнір
однієї федерації, тоді ця федерація не звільняється від національного чемпіонату. Це
звільнення поширюється тільки на гравців із федерації, яка реєструє змагання.



1.43b Національні командні чемпіонати. Це звільнення поширюється тільки на гравців
із федерації, яка реєструє змагання. Результати різних дівізіонів не можуть бути
об'єднані.
1.43с Зональний та міжзональний турніри.
1.43d Турніри інших типів також можуть бути включені за попереднім погодженням з
Головою КК.
1.43е Турніри за швейцарською системою, у яких, принаймні, 20 учасників, що мають
рейтинг ФІДЕ, принаймні, з трьох федерацій, але не з федерації, що проводить турнір, і,
принаймні, 10 з них мають звання GM , IM, WGM або WIM. У протилежному випадку
застосовується Стаття 1.44.
1.43f Принаймні одна з норм повинна бути досягнута за нормальними вимогами
іноземних учасників (Див. 1.43 та 1.44).
1.44 Від федерації претендента повинно бути максимум 3/5 від загальної кількості
учасників і від однієї федерації - не більше 2/3 від загальної кількості. Точні цифри див.
у таблиці 1.72.
При розрахунку мінімальної кількості супернииків використовується округлення (мінімум)
до найближчого цілого числа, при розрахунку максимальної кількості супернииків - до
найближчого меншого числа.
1.45 Звання суперників
1.4.5a Принаймні, 50% суперників повинні мати звання, зазначені в статті 0.3.1, за
винятком звань CM і WCM.
1.4.5b Для норми GM, принаймі, 1/3 суперників, мінімум 3, повинні мати звання GM.
1.4.5c Для норми IM, принаймі,, 1/3 суперників, мінімум 3 повинні мати звання IM або
GM.
1.4.5d Для норми WGM, принаймі, 1/3 суперників, мінімум 3, повинні мати звання WGM,
IM або GM.
1.4.5e Для норми WIM, принаймі, 1/3 суперників, мінімум 3, повинні мати звання WIM,
WGM, IM або GM.
1.4.5f Для двоколових турнірів потрібно мінімум шість учасників. Звання суперника,
необхідне згідно статтей 1.4.5b-e, зараховується тільки один раз.

1.46 Рейтинг суперників
1.46а. Використовується рейтинговий список, який діє на початку турніру, див. Виняток
1.15. Рейтинг гравців, які належать до федерацій, які тимчасово виключені, можна
визначити під час початку турніру за заявкою до офісу FIDE.
1.46b З метою встановлення норм мінімальний рейтинг (скорегований мінімальний
рейтинг) для суперників повинен бути таким:

Гросмейстер 2200
Міжнародний майстер 2050
Жінка-гросмейстер 2000
Жінка- міжнародний майстер 1850
1.46c Підвищення рейтингу до регульованого мінімального рівня допускається тільки
для одного суперника. Якщо рейтинг нижче мінімального рівня мають декілька
суперників, повинен бути підвищений рейтинг суперника з найнижчим рейтингом.

1.46d. Суперники без рейтингу, не охоплені пунктом 1.46b, вважаються такими, рейтинг
яких - 1000. Мінімальна кількість рейтингових суперників, див. Таблицю в 1.72. Це
можна також обчислити так, щоб максимальна кількість опонентів, що не мають
рейтингу, становила 20 відсотків (кількість противників + 1).

1.47 Середній рейтинг суперників



1.47а Це загальний рейтинг суперників, поділений на кількість суперників, які
враховують 1.46с.
1.47b Округлення середнього значення здійснюється до найближчого цілого числа.
Частина 0,5 округлена вгору.
1.48 Рейтинг-перфоманс (Rp)
Для того, щоб виконати норму, гравець повинен досягти показаного нижче рівня:
Мінімальний рівень до округлення Мінімальний рівень після округлення
GM 2599,5 2600
IM 2449.5 2450
WGM 2399,5 2400
WIM 2249.5 2250
Розрахунок рейтинг-перфоманса Rp:
Rp =Ra + dp (див. таблицю 8.1а в Положенні про рейтинги ФІДЕ, Стаття 8.
Застосування рейтингової системи ФІДЕ
Ra = Середній рейтинг учасників + різниця рейтингів dp з таблиці 8.1a. B.02
(перетворення відносного результату p в різницю рейтингів dp).
1.48a Мінімальні середні рейтинги Ra учасників наступні:
GM 2380, WGM 2180, IM 2230, WIM 2030.

1.49 Таблица 8.1а.
p dp p dp p dp p dp p dp p dp
1.0 800 .83 273 .66 117 .49 -7 .32 -133 .15 -296
.99 677 .82 262 .65 110 .48 -14 .31 -141 .14 -309
.98 589 .81 251 .64 102 .47 -21 .30 -149 .13 -322
.97 538 .80 240 .63 95 .46 -29 .29 -158 .12 -336
.96 501 .79 230 .62 87 .45 -36 .28 -166 .11 -351
.95 470 .78 220 .61 80 .44 -43 .27 -175 .10 -366
.94 444 .77 211 .60 72 .43 -50 .26 -184 .09 -383
.93 422 .76 202 .59 65 .42 -57 .25 -193 .08 -401
.92 401 .75 193 .58 57 .41 -65 .24 -202 .07 -422
.91 383 .74 184 .57 50 .40 -72 .23 -211 .06 -444
.90 366 .73 175 .56 43 .39 -80 .22 -220 .05 -470
.89 351 .72 166 .55 36 .38 -87 .21 -230 .04 -501
.88 336 .71 158 .54 29 .37 -95 .20 -240 .03 -538
.87 322 .70 149 .53 21 .36 -102 .19 -251 .02 -589
.86 309 .69 141 .52 14 .35 -110 .18 -262 .01 -677
.85 296 .68 133 .51 7 .34 -117 .17 -273 .00 -800
.84 284 .67 125 .50 0 .33 -125 .16 -284

Всі відсотки округлюються до найближчого цілого числа. 0,5% округлюється.

1.5 Вимоги для присудження звання при виконанні норми
1.51 Дві або більше норм в змаганнях, що охоплюють не менше 27 партій.
1.52 Якщо виконана норма достатня для більш ніж одного звання, тоді вона може бути
використана як частина заявки на обидва звання.
1.53 Досягнення в той чи інший час наступного рейтингу:
GM≥2500
IM≥ 2400
WGM≥ 2300



WIM≥ 2200
1.53a Такий рейтинг не обов’язково має бути опублікованим. Він може бути отриманий у
будь-який момент рейтингового періоду або навіть під час турніру. Потім, враховуючи
намір отримати своє звання, гравець може не надавати значення наступним
результатам. Однак надалі тягар доведення лягає на федерацію претендента на
звання. У тому випадку, коли гравці досягають необхідного рівня рейтингу під час
змагання, рекомендується, щоб вони отримували сертифікат від Головного Арбітра.
Такий сертифікат повинен включати запис дати кожної зіграної партії.
Заявки на присвоєння звання, засновані на неопублікованих рейтингах, будуть
прийматися ФІДЕ тільки після узгодження з рейтинг-адміністратором і Головою
Кваліфікаційної Комісії. Рейтинги в середині періоду можуть бути підтверджені тільки
після отримання результатів усіх турнірів за цей період і обрахунку їх ФІДЕ.
1.1.54 Результат виконання норми на звання вважається дійсним, якщо він був
отриманий у відповідності до Положення про міжнародні звання ФІДЕ, що діють під час
проведення турніру, в якому норма була виконана.
1.55 Норми, виконані до 1.07.2005, але незареєстровані в ФІДЕ до 1.07.2013,
вважаються такими, що втратили силу.
1.6 Зведена інформація про вимоги до титульних турнірів
У разі будь-якої невідповідності пріоритет мають вищевказані правила.

Стаття

Кількість партій у день не більше двох 1.13
Контроль часу мінімальні вимоги 1.13
Тривалість всього
змагання в межах 90 днів, з винятками 1.14

Керівник турніру Міжнародний Арбітр або Арбітр ФІДЕ 1.16

Кількість партій мінімум 9 (7 в командних світових або
континентальних турнірах у 7-9 турів)

1.41a-d

Вид змагання не особисті одиночні матчі 1.1

Не враховуються партії:

проти комп'ютерів
присуджені партії
оштрафовані до початку гри
проти суперників, які не належать до
федерацій ФІДЕ

1.42

1.61 Зазначені нижче цифри наведені в статті 1.45.

Cтаття
Кількість GM 1/3 від кількості суперників, мінімум 3 GM 1. 1.45b
Кількість IM 1/3 від кількості суперників, мінімум 3 IM 1. 1.45c
Кількість WGM 1/3 від кількості суперників, мінімум 3 WGM1 1.45d
Кількість WIM 1/3 від кількості суперників, мінімум 3 WIM 1.45e

Мінімальний рейтинг-перфоманс GM2600, IM 2450, WGM 2400, WIM 2250 1.48

Мінімальный середній рейтинг

суперників

2380 для GM, 2230 для IM,

2180 для WGM, 2030 для WIM 1.7



Мінімальний результат 35 % 1 1.7

1.7 Перелік вимог до числа супротивників
1.71. Вирішення про те, чи результат достатній для норми, залежить від середнього
рейтингу суперників. У таблицях 1,72 наведено діапазон рейтингів для турнірів, аж
до 19 турів. Норми, виконані в турнірах з більш ніж з 13-ю турами, враховуються
лише як 13 партій.
1.72 Таблиці

Дана таблиця може бути застосована тільки для 7 – 9-турового
континентального або світового командних чемпіонатів

7 турів GM IM WGM WIM
Мінімум суперників з
відповідним званням 3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM

Мінімальний рівень
рейтингу для одного гравця 2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання 4 4 4 4

Максимум гравців без
рейтингу 1 1 1 1

Максимум гравців від
однієї федерації нема норми нема норми нема норми нема норми

Максимум гравців від
власної федерації.

нема норми нема норми нема норми нема норми

Мінімум гравців від інших
федерацій

нема норми нема норми нема норми нема норми

5½ 2380-2441 2230-2291 2180-2241 2030-2091
5 2442-2497 2292-2347 2242-2297 2092-2147
4½ 2498-2549 2348-2399 2298-2349 2148-2199
4 2550-2599 2400-2449 2350-2399 2200-2249
3½ 2600-2649 2450-2499 2400-2449 2250-2299
3 2650-2701 2500-2551 2450-2501 2300-2351
2½ ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352

Дана таблиця може бути застосована тільки для 8 або 9 турів континентального та
світового командного чемпіонатів; або після 8 партій в Кубку Світу або у жіночому
чемпіонаті Світу. При розрахунку по 27 партіям останні два змагання вважаються за 9
турів.

8 турів GM IM WGM WIM
Мінімум суперників з
відповідним званням 3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM

Мінімальний рівень
рейтингу для одного гравця 2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання 4 4 4 4

Максимум гравців без
рейтингу 1 1 1 1

Максимум гравців від
однієї федерації нема норми нема норми нема норми нема норми

Максимум гравців від
власної федерації.

нема норми нема норми нема норми нема норми

Мінімум гравців від інших
федерацій

нема норми нема норми нема норми нема норми

6½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056
6 2407-2458 2257-2308 2207-2258 2057-2108
5½ 2459-2504 2309-2354 2259-2304 2109-2154



5 2505-2556 2355-2406 2305-2356 2155-2206
4½ 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249
4 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292
3½ 2643-2686 2493-2536 2443-2486 2293-2336
3 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337

Наступний матеріал відноситься до турнірів, що проводяться у 9-19 турів:
* Правила, що стосуються об'єднання федерацій, як в таблицях з позначкою *, не
застосовуються, якщо змагання представляє собою турнір за швейцарською системою,
в якому беруть участь не менше 20 гравців з рейтингом ФІДЕ, але не від федерації
приймаючої країни, а, принаймні, від 3 федерацій, не менше 10 з яких мають звання
GM, IM, WGM або WIM.
Див. 1.46c відносно мінімального рейтингу противника.

9 турів GM IM WGM WIM
Мінімум суперників з
відповідним званням 3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 5 5 5 5

Максимум гравців без
рейтингу 2 2 2 2

Максимум гравців від
однієї федерації 6 6 6 6

Максимум гравців від
власної федерації. 5 5 5 5

7 2380-2433 2230-2283 2180-2233 2030-2083
6½ 2434-2474 2284-2324 2234-2274 2084-2124
6 2475-2519 2325-2369 2275-2319 2125-2169
5½ 2520-2556 2370-2406 2320-2356 2170-2206
5 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249
4½ 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292
4 2643-2679 2493-2529 2443-2479 2293-2329
3½ ≥2680 ≥2530 ≥2480 ≥2330



Можливо, що для 10 або більше турів може бути вигідно виключення виграної партії.

10 турів GM IM WGM WIM
Мінімум суперників з
відповідним званням

4 GM (1 коло)
3 GM(2 кола)

4 IM (1 коло)
3 IM(2 кола)

4 WGM (1 коло)
3 WGM(2 кола)

4 WIM (1 коло)
3 WIM(2 кола)

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кіл турніру Одне Два Одне Два Одне Два Одне Два
Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 5 3 5 3 5 3 5 3

Максимум гравців без
рейтингу 2 1 2 1 2 1 2 1

Максимум гравців від
однієї федерації 6 3 6 3 6 3 6 3

Максимум гравців від
власної федерації. 6 3# 6 3# 6 3# 6 3#

8 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056
7½ 2407-2450 2257-2300 2207-2250 2057-2100
7 2451-2489 2301-2339 2251-2289 2101-2139
6½ 2490-2527 2340-2377 2290-2327 2140-2177
6 2528-2563 2378-2413 2328-2363 2178-2213
5½ 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249
5 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285
4½ 2636-2671 2486-2521 2436-2471 2286-2321
4 2672-2709 2522-2559 2472-2509 2322-2359
3½ ≥2710 ≥2560 ≥2510 ≥2360

Якщо серед шести учасників буде чотири гравці від однієї федерації, жоден з двох інших
гравців не зможе виконати норму для отримання звання. Було б добре, якщо, наприклад,
обидва ці учасники були гросмейстерами (GM).



11 турів GM GM WGM WIM
Мінімум суперників з
відповідним званням 4 GM 4 GM 4 WGM 4 WIM

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 6 6 6 6

Максимум гравців без
рейтингу 2 2 2 2

Максимум гравців від
однієї федерації 7 7 7 7

Максимум гравців від
власної федерації. 6 6 6 6

9 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038
8½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074
8 2425-2466 2275-2316 2225-2266 2075-2116
7½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147
7 2498-2534 2348-2384 2298-2334 2148-2184
6½ 2535-2563 2385-2413 2335-2363 2185-2213
6 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249
5½ 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285
5 2636-2664 2486-2514 2436-2464 2286-2314
4½ 2665-2701 2515-2551 2465-2501 2315-2351
4 ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352



12 турів GM IM WGM WGM
Мінімум суперників з
відповідним званням

4 GM(1 коло)
3 GM(2 кола)

4 IM(1 коло)
3 IM(2 кола)

4 WGM(1 коло)
3 WGM(2 кола)

4 WGM(1 коло)
3 WGM(2 кола)

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кіл турніру Одне Два Одне Два Одне Два Одне Два
Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 6 3 6 3 6 3 6 3

Максимум гравців без
рейтингу 2 1 2 1 2 1 2 1

Максимум гравців від
однієї федерації 8 4 8 4 8 4 8 4

Максимум гравців від
власної федерації. 7 3# 7 3# 7 3# 7 3#

9½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056
9 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091
8½ 2442-2474 2292-2324 2242-2274 2092-2124
8 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154
7½ 2505-2542 2355-2392 2305-2342 2155-2192
7 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220
6½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249
6 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278
5½ 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306
5 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336
4½ ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337

Якщо серед семи учасників буде чотири гравці від однієї федерації, жоден з трьох інших гравців
не буде мати можливість виконати норму для отримання звання. Було б добре, якщо,
наприклад, ці три учасники були гросмейстерами (GM).



13 турів GM IM WGM WIM
Мінімум суперників з
відповідним званням 5 GM 5 IM 5 WGM 5 WIM

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 7 7 7 7

Максимум гравців без
рейтингу 2 2 2 2

Максимум гравців від
однієї федерації 8 8 8 8

Максимум гравців від
власної федерації. 7 7 7 7

10½ 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038
10 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074
9½ 2425-2458 2275-2308 2225-2258 2075-2108
9 2459-2489 2309-2339 2259-2289 2109-2139
8½ 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162
8 2513-2542 2363-2392 2313-2342 2163-2192
7½ 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220
7 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249
6½ 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278
6 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306
5½ 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336
5 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337



14 турів
рахуються як 13 турів GM IM WGM WIM

Мінімум суперників з
відповідним званням

5 GM(1 коло)
3 GM(2 кола)

5 IM(1 коло
3 IM(2 кола)

5 WGM(1 коло)
3 WGM(2 кола)

5 WIM(1 коло)
3 WIM(2 кола)

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кіл турніру Одне Два Одне Два Одне Два Одне Два
Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 7 4 7 4 7 4 7 4

Максимум гравців без
рейтингу 3 1 3 1 3 1 3 1

Максимум гравців від
однієї федерації 9 4 9 4 9 4 9 4

Максимум гравців від
власної федерації. 8 4# 8 4# 8 4# 8 4#

11 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056
10½ 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091
10 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116
9½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147
9 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169
8½ 2520-2549 2370-2399 2320-2349 2170-2199
8 2550-2570 2400-2420 2350-2370 2200-2220
7½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249
7 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278
6½ 2629-2649 2479-2499 2429-2449 2279-2299
6 2650-2679 2500-2529 2450-2479 2300-2329
5½ 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351
5 ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352

# Якщо серед восьми учасників буде п’ять гравці від однієї федерації, жоден з трьох інших
гравців не буде мати можливість виконати норму для отримання звання. Було б добре, якщо,
наприклад, ці три учасники були гросмейстерами (GM).



15 турів
рахуються як 13 турів GM IM WGM WIM

Мінімум суперників з
відповідним званням 5 GM 5 IM 5 WGM 5 WIM

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 8 8 8 8

Максимум гравців без
рейтингу 3 3 3 3

Максимум гравців від
однієї федерації 10 10 10 10

Максимум гравців від
власної федерації. 9 9 9 9

12 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038
11½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074
11 2425-2450 2275-2300 2225-2250 2075-2100
10½ 2451-2474 2301-2324 2251-2274 2101-2124
10 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154
9½ 2505-2527 2355-2377 2305-2327 2155-2177
9 2528-2549 2378-2399 2328-2349 2178-2199
8½ 2550-2578 2400-2428 2350-2378 2200-2228
8 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249
7½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270
7 2621-2649 2471-2499 2421-2449 2271-2299
6½ 2650-2671 2500-2521 2450-2471 2300-2321
6 2672-2694 2522-2544 2472-2494 2322-2344
5½ ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345



16 турів
рахуються як 13 турів GM IM WGM WIM

Мінімум суперників з
відповідним званням

6 GM(1 коло)
3 GM(2 кола)

6 IM(1 коло)
3 IM(2 кола)

6 WGM(1 коло)
3 WGM(2 кола)

6 WIM(1 коло)
3 WIM(2 кола)

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кіл турніру Одне Два Одне Два Одне Два Одне Два
Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 8 4 8 4 8 4 8 4

Максимум гравців без
рейтингу 3 1 3 1 3 1 3 1

Максимум гравців від
однієї федерації 10 5 10 5 10 5 10 5

Максимум гравців від
власної федерації. 9 4 9 4 9 4 9 4

12½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056
12 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083
11½ 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108
11 2459-2482 2309-2332 2259-2282 2109-2132
10½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154
10 2505-2534 2355-2384 2305-2334 2155-2184
9½ 2535-2556 2385-2406 2335-2356 2185-2206
9 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228
8½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249
8 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270
7½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292
7 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314
6½ 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336
6 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337



17 турів
рахуються як 13 турів GM IM WGM WIM

Мінімум суперників з
відповідним званням 6 GM 6 IM 6 WGM 6 WIM

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 9 9 9 9

Максимум гравців без
рейтингу 3 3 3 3

Максимум гравців від
однієї федерації 11 11 11 11

Максимум гравців від
власної федерації. 10 10 10 10

13½ 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047
13 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065
12½ 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091
12 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116
11½ 2467-2489 2317-2339 2267-2289 2117-2139
11 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162
10½ 2513-2534 2363-2384 2313-2334 2163-2184
10 2535-2556 2385 2406 2335-2356 2185-2206
9½ 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228
9 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249
8½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270
8 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292
7½ 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314
7 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336
6½ ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337



18 турів
рахуються як 13 турів GM IM WGM WIM

Мінімум суперників з
відповідним званням

6 GM(1 коло)
3 GM(2 кола)

6 IM(1 коло)
3 IM(2 кола)

6 WGM(1 коло)
3 WGM(2 кола)

6 WIM(1 коло)
3 WIM(2 кола)

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кіл турніру Одне Два Одне Два Одне Два Одне Два
Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 9 5 9 5 9 5 9 5

Максимум гравців без
рейтингу 3 2 3 2 3 2 3 2

Максимум гравців від
однієї федерації 12 6 12 6 12 6 12 6

Максимум гравців від
власної федерації. 10 5 10 5 10 5 10 5

14 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056
13½ 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083
13 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108
12½ 2459-2474 2309-2324 2259-2274 2109-2124
12 2475-2497 2325-2347 2275-2297 2125-2147
11½ 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169
11 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192
10½ 2543-2556 2393-2406 2343-2356 2193-2206
10 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228
9½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249
9 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270
8½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292
8 2643-2656 2493-2506 2443-2456 2293-2306
7½ 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329
7 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351
6½ ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352



19 турів
рахуються як 13 турів GM IM WGM WIM

Мінімум суперників з
відповідним званням 7 GM 7 IM 7 WGM 7 WIM

Мінімум гравців від інших
федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Мінімум суперників, які
мають звання (СЗ) 10 10 10 10

Максимум гравців без
рейтингу 4 4 4 4

Максимум гравців від
однієї федерації 12 12 12 12

Максимум гравців від
власної федерації. 11 11 11 11

15 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047
14½ 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065
14 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091
13½ 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116
13 2467-2482 2317-2332 2267-2282 2117-2132
12½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154
12 2505-2519 2355-2369 2305-2319 2155-2169
11½ 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192
11 2543-2563 2393-2413 2343-2363 2193-2213
10½ 2564-2578 2414-2428 2364-2378 2214-2228
10 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249
9½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270
9 2621-2635 2471-2485 2421-2435 2271-2285
8½ 2636-2656 2486-2506 2436-2456 2286-2306
8 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329
7½ 2680-2694 2530-2544 2480-2494 2330-2344
7 ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345

1.8 Сертифікати турнірів з нормою на здобуття звання

Головний арбітр повинен підготувати чотири примірники сертифіката на досягнуті результати.
Ці копії повинні бути надані гравцеві, федерації гравця, федерації-організатору турніру і в офіс
ФІДЕ. Гравцеві рекомендується, перш ніж покинути турнір, попросити сертифікат у Головного
Арбітра. Головний арбітр несе відповідальність за подання файлу TRF до ФІДЕ.

1.9 Подання звітів про турніри з нормою на здобуття звання

Такі турніри повинні бути зареєстровані у ФІДЕ (див. Статтю 1.11).
1.91 Датою закінчення турніру є дата останнього туру, і термін подання звіту про турнір
обчислюється від цієї дати.
1.92 Головний арбітр зареєстрованого у ФІДЕ турніру повинен надати рейтинг-адміністратору
федерації, що проводила турнір, звіт про турнір (TRF-файл) не пізніше, ніж через сім днів після
закінчення змагання. Рейтинг-адміністратор несе відповідальність за завантаження TRF-файлу
до рейтинг-серверу ФІДЕ не пізніше, ніж через 30 днів після закінчення турніру.
1.93 Звіти повинні включати базу данних партій, зіграних, принаймі, гравцями, які виконали
норму для присвоєння звання.



1.10 Процедура подачі заявки на присвоєння звань гравцям

1.10a Реєстрація прямих звань
Головний арбітр відправляє результати в офіс ФІДЕ. Офіс ФІДЕ разом з Головою
Кваліфікаційної Комісії складає лист можливих звань. Офіс ФІДЕ інформує зацікавлені
федерації. Якщо федерація погоджується звернутися за званням, то звання підтверджується.
1.10b Заявки на присвоєння звань
Заявка на присвоєння звання повинна бути підписана і відправлена федерацією гравця. Якщо
федерація гравця відмовляється подавати заявку, гравець може звернутися до ФІДЕ і подати
заявку (і заплатити) за звання сам.
Всі сертифікати повинні бути підписані Головним арбітром турніру і федерацією,
відповідальною за змагання.

2. ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

Форми заявок на звання наведені нижче. До них відносяться:

Найменування Форма на виконання норми Форма заявки на звання

Сертифікат турніру з нормою на
здобуття звання

IT1 IT2

Форма звіту про турнир IT3

2.1 Заявки на звання GM, IM, WGM і WIM повинні бути підготовлені за формами IT2, IT1 кожна з
таблицею результатів змагання. Разом із заявкою надається вся необхідна інформація.
2.2 Заявки повинні бути представлені до ФІДЕ федерацією заявника. Національна федерація
відповідає за сплату зборів.
2.3 Для того, щоб заявки були розглянуті належним чином, встановлено 30-денний термін.
Можливий розгляд заявок в більш короткі терміни - за умови доплати 50% до вартості збору.
Виняток: додаткова сплата може не стягуватися, якщо остання норма була виконана настільки
пізно, що неможливо дотримати терміни розгляду заявки.
За заявки, що надходять до Президентської Ради, Виконавчого Комітету або на Генеральну
Асамблею, стягується додатковий 100% -ний збір, без будь-яких винятків.
2.4 Для того, щоб можна було подати будь-які заперечення, всі заявки на присвоєння звання
разом з усіма подробицями повинні бути розміщені на сайті ФІДЕ, як мінімум, за 60 днів до
завершення їх розгляду.

3.0 ЛИСТ ФОРМ ЗАЯВКИ

1. Сертифікат турніру з нормою на здобуття звання IT1.

2. Форма заявки на присвоєння звання IT2.

3. Форма звіту про турнір IT3.


