
ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ЗВАНЬ ФІДЕ

(Затверджено Радою ФІДЕ 27.10.2021)

Вступає в силу з 1 січня 2022 р.

0. Вступ

0.1.ФІДЕ визнає тільки звання, зазначені у Статті 0.3.

0.2. Поправки до нинішнього Положення можуть бути внесені тільки
Радою ФІДЕ за рекомендаціями Кваліфікаційної комісії (КК). Такі
поправки будуть застосовуватися до обрахунку тих турнірів, що
починаються не раніше дати, коли ці поправки набувають чинності.

0.3. Присвоєння міжнародних звань ФІДЕ для гравців здійснюється
Кваліфікаційною комісією, яка є остаточною юридичною інстанцією.
Всі ці звання присуджуються за гру в шахи за шахівницею (як це
визначено в Правилах гри в шахи).
Гросмейстер (GM), міжнародний майстер (IM), майстер ФІДЕ (FM),
кандидат у мастри (CM), жіночий гроссмейстер (WGM), жіночий
міжнародний майстер (WIM), жіночий майстер ФІДЕ (WFM), жіночий
кандидат в майстри (WCM).

0,4. Звання дійсні довічно з дати підтвердження.

0.4.1. Використання звання або рейтингу ФІДЕ для підриву етичних
принципів титульної або рейтингової систем може призвести за
собою позбавлення звання за рекомендацією Кваліфікаційної комісії
та Комісії з етики після остаточного рішення Ради ФІДЕ.
0.4.2. Для обрахунку результатів суперників звання може бути
використане лише у турнірах, розпочатих після підтвердження звання.
(Виняток: див. статтю 1.1.4).
0.4.3. За термін досягнення звання приймається пізніша з двох дат:
коли буде досягнуто останній результат, що дає право на це звання,
та коли виконано рейтингові вимоги.
04.4. Якщо після присвоєння звання з'ясовується, що гравець
порушив правила чесної гри в одному або декількох турнірах, на яких
ґрунтувалася заявка на звання, то таке звання може бути відкликане
Кваліфікаційною комісією. Гравець або його федерація можуть
оскаржити це рішення до Ради ФІДЕ протягом 30 днів після
отримання письмового повідомлення.



0,5. Визначення

У наступному тексті використовуються деякі спеціальні терміни.

Рейтинг-перфоманс ґрунтується на результатах гравця та
середньому рейтингу його суперників (див. Статті 1.4.6–1.4.8).

Перфоманс звання - це результат, що дає рейтинг-перфоманс для
даного звання, який визначається Статтями 1.46 – 1.49 за умови
дотримання вимог до мінімального середнього рейтингу суперників.

Перфоманс GM має бути ≥ 2600 проти суперників з середнім
рейтингом ≥ 2380.

Перфоманс IM має бути ≥ 2450 проти суперників з середнім
рейтингом ≥ 2230.

Перфоманс WGM має бути ≥ 2400 проти суперників з середнім
рейтингом ≥2180.

Перфоманс WIM має бути ≥ 2250 проти суперників з середнім
рейтингом ≥ 2030.

Нормою для отримання звання є досягнення перфомансу звання при
виконанні додаткових вимог, що стосуються поєднання гравців зі
званням та національних федерацій гравців, як зазначено у Статтях
1.42–1.45.
Прямим званням (автоматичним званням) називається звання,
отримане при досягненні певного місця або результату турніру. Такі
звання присвоюються ФІДЕ автоматично за поданням федерації
гравця та підтвердженням Кваліфікаційної Комісії.

0,6. Присвоєння звань

0.6.1. Звання можуть бути присвоєні за певні результати у конкретних
чемпіонатах або за досягнення певного рейтингу, як зазначено в
цьому Положенні. Такі звання підтверджуються Головою
Кваліфікаційної комісії згідно рекомендації офісу ФІДЕ. Потім ФІДЕ
присвоює ці звання.
0.6.2. Для негайного присвоєння прямого звання кандидат повинен в
якийсь час досягти наступного мінімального рейтингу:
GM 2300 WGM 2100
IM 2200 WIM 2000



FM 2100 WFM 1900
CM 2000 WCM 1800
Якщо кандидат поки ще має більш низький рейтинг, звання
присуджується умовно і буде остаточно прийнято за запитом
відповідної федерації, як тільки буде досягнутий мінімальний рейтинг.
Будь-який гравець з умовним званням може отримати більш низьке
звання, коли він досягне рейтингу, необхідного для цього більш
низького звання.
0.6.3. Звання також присвоюється на підставі заявок щодо виконання
норм при достатній кількості партій. Такі звання присуджуються
Радою ФІДЕ за рекомендацією Кваліфікаційної комісії.

1.0 Вимоги до звань, зазначених у статті 0.3

1.1 Загальні адміністративні правила

1.1.1 Гра повинна проводитись відповідно до Правил шахів ФІДЕ або
Правил гібридних шахових змагань (Частина IIIb Положення ФІДЕ
щодо онлайн-шахів). Будь-яка зміна формату турніру після його
початку потребує схвалення голови Кваліфікаційної комісії. Не
зараховуються турніри, в яких гравці мають різні умови з точки зору
кількості турів та жеребкування. Якщо інше не було схвалено головою
Кваліфікаційної комісії, турнір повинен бути зареєстрований на
сервері ФІДЕ не пізніше, ніж за 30 днів до його початку.
1.1.2 У будь-який день турніру загальний ігровий час не повинен
перевищувати 12 годин. Розрахунок проводиться на основі
припущення, що кожна партія триває 60 ходів, хоча партії, в яких
використовуються додавання часу на кожен хід, можуть тривати й
довше.
1.1.3 У будь-який день не можна грати більше двох турів.
Кожен гравець повинен мати не менше двох годин на всю партію;
розрахунок проводиться з урахуванням припущення, що партія
триває 60 ходів.

a) У заявці на присвоєння звання GM або WGM на основі виконаних
норм принаймні одна норма повинна бути виконана в турнірі, що
проводився тільки з одним туром на день протягом як мінімум 3 днів.
b) У будь-якому турнірі з нормами на присвоєння звань контроль часу
та налаштування годинників для всіх партій повинні бути ідентичними,
за винятком випадків, визначених у рекоменації III Правил гри в шахи
ФІДЕ, або у разі включення нової пари до жеребкування у разі неявки,
за згодою обох суперників. Якщо контроль часу ґрунтується на



додаванні, всі гравці повинні використовувати додавання; якщо
контроль часу ґрунтується на затримці часу, всі гравці повинні
використовувати затримку часу; якщо не вказано додавання або
затримку часу, всі гравці повинні змагатися без додавання і без
затримки часу. Не допускається змішане використання налаштувань
годинника (додавання, затримка часу, взагалі ні того, ні іншого).

1.1.4. У змаганнях тривалістю понад 30 днів мають
використовуватись рейтинги та звання суперників, які вони мають у
день проведення партії.

1.1.5. Головним суддею турніру з нормою для присвоєння звання має
бути Міжнародний арбітр (IA) або Арбітр ФІДЕ (FA). Міжнародний
арбітр або арбітр ФІДЕ повинен завжди знаходитися в ігровій зоні.

1.1.6. Жоден з призначених арбітрів не може грати в турнірі з нормою
на отримання звання навіть просто для заповнення складу.

1.2. Звання, що отримуються на міжнародних чемпіонатах:

1.2.1. Як описано нижче, гравець може отримати пряме звання в
деяких змаганнях або отримати звання за виконання єдиної норми. У
такому разі не застосовуються вимоги Статей 1.4.2–1.4.9.

1.2.2. Мінімальний результат у турнірі для всіх звань та норм
становить 35% очок. У таблицях зазначений саме той результат, який
є мінімально необхідним.

1.2.3. У континентальних та субконтинентальних чемпіонатах, а також
у затверджених афілійованими особами ФІДЕ міжнародних змаганнях
організацій ФІДЕ звання або результат можуть бути досягнуті лише
тоді, коли у турнірі брали участь принаймні 1/3 або п'ять федерацій-
членів відповідної організації залежно від того, яке число менше.
Мінімальна кількість учасників змагання – десять. Мінімальна
кількість турів – дев'ять.
На чемпіонати світу (включно U20), що проводяться IBCA
(Міжнародна асоціація шахістів з вадами зору ), ICSC (Міжнародний
комітет шахістів з вадами слуху) та IPCA (Міжнародна асоціація
шахістів з ураженням опорно-рухового апарату), це правило не
поширюється.

а) Якщо групи об'єднуються у більшу групу, то до цієї об'єднаної
групи мають застосовуватись вимоги (не менше 10 учасників з не



менше 5 федерацій), зазначені у Статті 1.2.3. Звання можуть бути
присвоєні кращому(им) гравцеві(ям) з підгруп за умови, що підгрупа
налічує не менше 6 учасників з не менше 3 федерацій і гравець
набирає не менше 50% у зіграних партіях за повну кількість турів.

1.2.4. Терміни, що використовуються в таблицях для прямих звань:

Золото = переможець тай-брейку.
Прирівняні до 1-го місця = найкращі три гравці після тай-брейку.
Норма = 9 партій.
Континентальні та регіональні = континентальні та максимум 3
регіональні змагання на кожному континенті, включаючи молодіжний
чемпіонат арабських країн.
Як зазначено вище, кожен континент ФІДЕ має право призначити не
більше трьох регіональних молодіжних змагань для отримання звань
безпосередньо. Континент має інформувати Кваліфікаційну комісію
про будь-які зміни у складі цих регіонів на початок кожного
календарного року.
Субконтинентальні змагання включають зональні, субзональні
турніри та чемпіонати арабських країн серед дорослих.
Зональні та субзональні змагання приймаються для отримання
прямих звань лише в тому випадку, якщо вони є відбірковими
змаганнями до Кубку Світу чи Чемпіонату Світу.

1.3.Звання можуть бути присвоєні після досягнення у якийсь момент
опублікованого або проміжного рейтингу (див. статтю 1.53a).
Значення рейтингів, досягнуті після 1 липня 2017 року, приймаються
лише тоді, коли гравець на той момент зіграв не менше 30
обрахованих партій.
Майстер ФІДЕ ≥2300
Кандидат у майстри ≥2200
Жіночий майстер ФІДЕ ≥2100
Жіночий кандидат у майстри ≥2000

1.4.Звання GM, IM, WGM, WIM також можна отримати, виконавши
норму в рейтингових турнірах ФІДЕ, які проводяться відповідно до
таких правил.
1.4.1.Кількість партій
a) Гравець має зіграти щонайменше 9 партій, проте
b) Тільки 7 партій потрібно для командного чи клубного чемпіонату
світу чи континенту, що проводяться у 7 турів;
лише 7 партій потрібно для командного чи клубного чемпіонату світу
чи континенту, проведених у 8 чи 9 турів;



тільки 8 партій потрібно для Кубка Світу або Жіночого Кубка Світу,
для яких ці норми у вісім партій враховуються, ніби вони були
виконані по дев'яти партіях.
c) Якщо у турнірі, що проводиться у дев'ять турів, гравець зіграв
всього вісім партій через присудження виграшу в результаті
покарання, накладеного на його суперника, або через примусовий
пропуск туру, запропонований програмою жеребкування, але
поєднання його суперників у цих партіях відповідає всім обов'язковим
для виконання норми вимогам, якщо такий гравець виконав у восьми
партіях норму для отримання звання, ця норма зараховується,
начебто виконана в 9 партіях. У будь-якій заявці на присвоєння
звання допускається лише одна така норма.
d) Якщо гравець перевищує вимоги до виконання норм на одне або
кілька повних очок, то при розрахунку загальної кількості партій для
виконання норми ці повні очки враховуються як додаткова кількість
партій
e) У турнірах із заздалегідь визначеним жеребкуванням норма
повинна розраховуватися за повною кількістю запланованих турів.

В інших турнірах гравець, який досяг результату, необхідного для
присвоєння звання, в будь-який час раніше останнього туру, може
ігнорувати всі зіграні згодом партії, за умови, що
(1) у нього є необхідне поєднання суперників, і
(2) у нього залишається принаймні мінімальна кількість партій,
необхідна згідно зі статтею 1.4.1,
f) Гравець може ігнорувати свою партію (партії) проти будь-яких
суперників, яких він переміг, якщо партії, що залишилися,
відповідають необхідному сполученню суперників, і якщо у нього
залишається, принаймні, мінімальна кількість партій, необхідна згідно
зі статтею 1.4.1, проти необхідного сполучення суперників. Проте має
бути представлена   повна таблиця турніру.

1.4.2. Не враховуються такі партії:

a) Партії проти суперників, які не належать до федерацій-членів ФІДЕ.
Гравці, у яких як федерація зазначено «FID», приймаються, але не
вважаються іноземними гравцями.
b) Партії проти гравців без рейтингу, які набрали у колових турнірах
нуль очок проти суперників з рейтингом.
c) Партії, результат яких визначається накладенням покарання на
суперника, присудженням результату або будь-яким іншим способом,
крім гри за дошкою. Однак повинні враховуватися всі інші партії, які
розпочалися. Якщо в партії останнього туру на суперника накладено



покарання, норма все одно повинна враховуватися, якщо гравець
повинен був грати цю партію, щоб мати необхідну кількість партій,
але міг дозволити собі програти.
d) Усі партії турнірів, в яких були зроблені зміни на користь одного
або кількох гравців (наприклад, шляхом збільшення кількості або
порядку турів, або призначення конкретних суперників, що не беруть
участі в турнірі).
e) Наступні формати можуть використовуватися в турнірах з нормами
на присвоєння звань, індивідуальні чи командні.
Швейцарська система
Колова система
Подвійна колова система
Схевенінгенська система
Система Шиллера
З вибуттям (нокаут-система)
Для інших форматів потрібне попереднє схвалення голови
Кваліфікаційної комісії.
1.4.3. Федерації суперників

До складу турніру повинні бути включені учасники принаймні з двох
інших федерацій, крім федерації претендента, за винятком турнірів,
зазначених у Статтях 1.4.3a - 1.4.3d. Проте, повинні застосовуватись
правила Статті 1.4.3е.

a) Заключна стадія чоловічого (або відкритого) та жіночого
національних чемпіонатів. Того року, коли проводиться зональний чи
субзональний турнір окремої федерації, для такої федерації
національний чемпіонат не є винятком. Цей виняток поширюється
лише на гравців із федерації, яка реєструє змагання.

b) Командні національні чемпіонати. Цей виняток поширюється лише
на гравців із федерації, яка реєструє змагання. Не можна поєднувати
результати різних підгруп.
c) Зональні та субзональні турніри.

d) Турніри за швейцарською системою, учасниками яких у кожному
турі є, принаймні, 20 гравців, що мають рейтинг ФІДЕ, принаймні з
трьох федерацій, за винятком федерації, що проводить турнір, і,
принаймні, 10 з цих гравців мають звання GM, IM, WGM чи WIM.
Для цього гравці будуть зараховані тільки в тому випадку, якщо вони
пропустять не більше одного туру (за винятком примусового пропуску
туру, передбаченого програмою жеребкування). Інакше



застосовується Стаття 1.4.4. Принаймні одна з норм повинна бути
виконана відповідно до звичайних вимог до іноземних учасників. (Див.
Статті 1.4.3 та 1.4.4.)
Не більше 3/5 суперників можуть представляти федерацію гравця-
здобувача звання і не більше 2/3 суперників можуть представляти
будь-яку іншу федерацію. Точні числа вказані у таблиці Статті 1.7.2.
При розрахунку мінімальної кількості суперників використовується
округлення до найближчого більшого цілого числа, при розрахунку
максимальної кількості суперників - округлення вниз до найближчого
меншого цілого числа.

1.4.5. Звання суперників

a) Принаймні 50% суперників повинні мати звання (СЗ), зазначені у
статті 0.3.1, за винятком звань CM та WCM.
b) Для норми GM принаймні 1/3 суперників (щонайменше три) повинні
мати звання GM.
c) Для норми IM принаймні 1/3 суперників (щонайменше три) повинні
мати звання IM або GM.
d) Для норми WGM принаймні 1/3 суперників (щонайменше три)
повинні мати звання WGM, IM або GM.
e) Для норми WIM принаймні 1/3 суперників (мінімум три) повинні
мати звання WIM, WGM, IM або GM.
f) Для двоколових турнірів потрібно щонайменше шість учасників.
Звання суперника, необхідне згідно зі статтями 1.4.5b-e,
зараховується лише один раз.

1.4.6. Рейтинг суперників

a) Повинен використовуватися рейтинг-лист, що діє на початок
турніру, див. виняток у статті 1.1.4. Рейтинг гравців, що належать до
федерацій, чиє членство у ФІДЕ тимчасово припинено, може бути
визначений на запит, поданий до офісу ФІДЕ.
b) Для розрахунку норм мінімальний рейтинг (мінімально
встановлений поріг рейтингу) суперників має бути таким:
Норма гросмейстера 2200
Норма міжнародного майстра 2050
Норма жіночого гросмейстера 2000
Норма жіночого міжнародного майстра 1850
c) Підвищення рейтингу до мінімально встановленого порогу
рейтингу допускається тільки для одного суперника. Якщо рейтинг
нижче мінімального порогу є у кількох суперників, то має бути
підвищений рейтинг суперника з найнижчим рейтингом.



d) Суперники без рейтингу, які не підпадають під дію Статті 1.4.6b,
вважаються такими, що мають рейтинг 1000.

1.4.7.Середній рейтинг суперників

a) Це сума рейтингів суперників з урахуванням Статті 1.4.6, поділена
на кількість суперників.
b) Округлення середнього рейтингу здійснюється до найближчого
цілого числа. Дріб 0,5 округляється у більшу сторону.

1.4.8. Рейтинг-перформанс (Rp)

Для того, щоб виконати норму, гравець повинен досягти принаймні
вказаного нижче мінімального 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-перфомансу (Rp):

Ra = середній рейтинг суперників (див. статтю 1.4.7)
dp = різниця у рейтингу (за статтею 1.4.9) нижче
Rp = Ra + dp
a) Мінімальні середні рейтинги Ra суперників такі:
GM 2380; IM 2230; WGM 2180; WIM 2030
b) Мінімальний результат для всіх норм становить 35%.

1.4.9. Таблиця

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
Усі відсотки округлені до найближчого цілого числа. 0,5%
округлюються у більшу сторону.

1.5.Вимоги для присвоєнія звания при виконанні норм

1.5.1. Норми повинні бути виконані в змаганнях, що включають
принаймі 27 партій.
1.5.2.Якщо виконана норма достатня для прийняття більше, ніж
одного звання, то вона може використовуватися для подачі заявок на
обидва звання.
1.5.3. У якийсь момент часу гравець повинен досягти наступного
рейтингу:
GM ≥ 2500
IM ≥ 2400
WGM ≥ 2300
WIM ≥ 2200
а) Такий рейтинг не потрібно публікувати. Його можна отримати в
середині рейтингового періоду або навіть у середині турніру. Після
цього гравець може ігнорувати наступні результати при подачі заявки
на отримання звання. Однак надалі тягар доказів у такому випадку
покладається на федерацію претендента на звання. Заявки на
отримання звань, засновані на неопублікованих рейтингах,
приймаються ФІДЕ тільки після узгодження з адміністратором
рейтингової системи ФІДЕ та Кваліфікаційною комісією.
Рейтинги в середині періоду можуть бути підтверджені тільки після
того, як усі турніри за цей період будуть отримані та обраховані ФІДЕ.

1.5.4. Результат виконання норм на звання вважається дійсним, якщо
він був отриманий відповідно до Положення про міжнародні звання
ФІДЕ, чинного під час проведення турніру, в якому норма була
виконана.
1.5.5. Норми, виконані до 01/07/2005, але не зареєстровані у ФІДЕ до
31/07/2013, вважаються такими, що втратили силу.



1.5.6. Будь-яка заявка на звання, що містить норму, досягнуту не
раніше 30/06/2022, повинна включати принаймні по одній нормі з
індивідуального турніру за швейцарською системою, в кожному турі
якого беруть участь не менше сорока гравців із середнім рейтингом
не менше 2000.
З цією метою гравці будуть зараховані тільки в тому випадку, якщо
вони пропустять не більше одного туру (за рахунок примусового
пропуску тура, передбаченого програмою жеребкування).

1.6. Зведені вимоги до турнірів з нормою для присвоєння звання

У разі будь-яких невідповідностей переважну силу мають вказані
нижче правила.

Стаття
Кількість партій у день Не більше двох 1.1.3
Контроль часу Мінімальні вимоги 1.1.3
Тривалість усього
змагання В межах 90 днів, з винятками 1.1.4
Відповідальний за турнір Міжнародний арбітр або Арбітр ФІДЕ 1.1.5

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

1.4.1a-d

Вид змагання 1.4.2e

Статья
Кількість GM, для норми GM 1/3 від кількості суперників, мінімум 3 GM 1.4.5b
Кількість ІM, для норми ІM 1/3 від кількості суперників, мінімум 3 ІM 1.4.5c
Кількість WGM, для норми
WGM

1/3 від кількості суперниць, мінімум 3 WGM 1.4.5d
Кількість WІM, для норми WІM 1/3 від кількості суперниць, мінімум 3 WІM 1.4.5.е
Мінімальний рейтинг-
перфоманс GM 2600; IM 2450; WGM 2400; WIM 2250 1.4.8
Мінімальний середній
рейтинг суперників

2380 для GM; 2230 для IM; 2180 для WGM;
2030 для WIM 1.4.8a

Мінімальний результат 35% 1.4.8b 1.2.2

1.7. Зведені вимоги до кількості суперників
Рішення про те, чи є результат достатнім для виконання норми,
залежить від середнього рейтингу суперників. Таблиці у Додатку
показують діапазон для турнірів до 19 турів. Норми, виконані у
турнірах тривалістю понад 13 турів, враховуються лише як 13 партій.

1.8. Сертифікати турнірів із нормою на присвоєння звання
Головний Арбітр повинен підготувати та підписати сертифікат про
виконання норми на присвоєння звання та надіслати його рейтинг-
офіцеру федерації-організатора. Рейтинг-офіцер або президент



федерації-організатора зобов'язаний переконатися, що вся
інформація в сертифікаті вірна, і після цього має скріпити підписом
сертифікат від імені федерації-організатора та надіслати повністю
підписані копії до федерації гравця, офісу ФІДЕ та головного арбітра.

1.9. Подання звітів про турніри з нормою на присвоєння звання
Подібні турніри мають бути зареєстровані відповідно до статті 0.2

1.9.1.Положення про рейтинги ФІДЕ.
Звіти повинні містити файл PGN, що містить:
• для командних турнірів та турнірів за швейцарською системою –
принаймні ті партії, в яких грають учасники, які виконали норму для
присвоєння звання,
• для інших турнірів – усі партії.

1.10. Процедура подання заявки на присвоєння звань гравцям
1.10.1. Реєстрація прямих звань
Головний Арбітр турніру надсилає до офісу ФІДЕ звіт, що містить
список завойованих гравцями прямих звань. Сюди входять і звання,
що залежать від досягнення мінімального рівня рейтингу. Після
перевірки Кваліфікаційною комісією офіс ФІДЕ інформує зацікавлені
федерації.

1.10.2. Реєстрація звань за рейтингом
Рейтинг-офіцер федерації здобувача надсилає запит до офісу ФІДЕ,
який підтверджує, чи може бути присвоєно звання.

1.10.3. Заявки на присвоєння звань
Заявка на присвоєння звання має бути підписана та надіслана
рейтинг-офіцером або президентом федерації претендента.
Усі сертифікати мають бути підписані головним арбітром турніру, а
також рейтинг-офіцером чи президентом федерації, відповідальної за
турнір.
1.10.4. Якщо федерація претендента відмовляється подавати заявку,
гравець може звернутися безпосередньо до ФІДЕ і сам подати заявку
на (і заплатити за) присвоєння звання.

2. Форми заявок на присвоєння звань додаються до цього
документа.
2.1. Заявки на присвоєння звань повинні бути підготовлені з
використанням цих встановлених форм, і вся необхідна інформація
має бути надана разом із кожною заявкою.
GM; IM; WGM; WIM – форми IT2, IT1.



2.2. Заявки мають бути подані у ФІДЕ федерацією претендента.
Збори оплачуються національною федерацією.
2.3. Заявки на присвоєння звань повинні бути подані не менше, ніж за
30 днів до засідання органу, на якому вони розглядатимуться. За
розгляд заявок у стислі терміни стягується додаткова плата у розмірі
50%.
2.4. Усі заявки разом із повною інформацією мають бути розміщені на
веб-сайті ФІДЕ щонайменше за 30 днів до завершення їх розгляду.
Це необхідно, щоб надати можливість подання заперечень.

3. Список форм для подання заявки
1. Сертифікат турніру із нормою на присвоєння звання IT1.
2. Форма заявки на присвоєння звання IT2.

Додаток
У разі будь-яких невідповідностей переважну силу мають вказані
вище правила.

Таблиця вимог лише для командних чемпіонатів світу чи континентів,
що проводяться у 7–9 тур

7 турів GM IM WGM WIM
Мінімальна кількість суперників з
відповідним званням

3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM

Мінімальний рівень рейтингу для
одного суперника

2200 2050 2000 1850

Мінімальна кількість суперників,
які мають звання

4 4 4 4

Максимальна кількість
суперників без рейтингу

1 1 1 1

Максимальна кількість
суперників з однієї федерації

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

Максимальна кількість
суперників з власної федерації

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

Мінімальна кількість суперників з
інших федерацій

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

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 застосовується тільки для командних чемпіонів світу чи
континентів, проведених у 8 чи 9 турах, або після 8 партій у змаганнях Кубку
Світу чи чемпіонату Світу серед жінок. При розрахунку по 27 партіям останні два
змагання вважаються за 9 турів.

8 турів GM IM WGM WIM
Мінімальна кількість суперників
з відповідним званням 3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM

Мінімальний рівень рейтингу
для одного суперника 2200 2050 2000 1850

Мінімальна кількість
суперників, які мають звання 4 4 4 4

Максимальна кількість
суперників без рейтингу 1 1 1 1

Максимальна кількість
суперників з однієї федерації

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

Максимальна кількість
суперників з власної федерації

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

Мінімальна кількість суперників
з інших федерацій

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

не
застосовується

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
Наступні таблиці відносяться до турнірів, проведених у 9-19 турів:

Залишаються в силі виключення, описані в Статті 1.4.3.



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 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 4 IM 4 WGM 4 WIM

Мінімум гравців від
інших федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кол турніру Один Два Один Два Один Два Один Два
Мінімум суперників, які
мають звання 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

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 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 4 IM 4 WGM 4 WGM

Мінімум гравців від
інших федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кол турніру Один Два Один Два Один Два Один Два



Мінімум суперників, які
мають звання 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

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 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 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

Число кол турніру Один Два Один Два Один Два Один Два
Мінімум суперників, які
мають звання 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

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 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 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

Число кол турніру Один Два Один Два Один Два Один Два
Мінімум суперників, які
мають звання 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 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 6 GM 6 IM 6 WGM 6 WIM



відповідним званням
Мінімум гравців від
інших федерацій 2 2 2 2

Мінімальний рівень
рейтингу для одного
гравця

2200 2050 2000 1850

Число кол турніру Один Два Один Два Один Два Один Два
Мінімум суперників, які
мають звання 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 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


