
П О Л О Ж Е Н Н Я
про єдину національну рейтингову систему України

1. Цілі і завдання.

Обрахунок індивідуальних коефіцієнтів (ІК) шахістів України є прерогативою Кваліфікаційної комісії
федерації шахів України. Єдина національна рейтингова система вводиться відповідно до нормативних
документів з спортивної класифікації України з метою систематизації даних про шахістів по регіонах
України і дозволяє:

а) вести досить простий облік результатів змагань;
б) кваліфікувати турніри з нормою майстра спорту і кмс;
в) комплектувати склади турнірів по ІК.

2. Загальний порядок.

Обрахунок ІК виконується за методикою, близької до прийнятої ФІДЕ і проводиться один раз на
квартал. Протягом поточного кварталу шахіст виступає в змаганнях з одним і тим же ІК.

Рейтинг-лист публікується на 1.01, 1.04, 1.07 і 1.10 поточного року.
Обрахунку підлягають турніри, що проводяться шаховими федераціями України, її областей і міст

з не менш, ніж 3-х годинним контролем гри та регламентом не більше 3 турів в день. Для обрахунку ІК
необхідно, щоб звіти про турніри були представлені в кваліфікаційну комісію впродовж поточного
кварталу.

3. Структура рейтинг-листа.

Рейтинг-лист охоплює найсильніших шахістів регіонів України (адміністративні області України,
АР Крим, м Київ, м. Севастополь) з ІК вище 1800.

Рейтинг-лист містить наступну інформацію про шахістів: прізвище та ім'я, звання (національне і
міжнародне) / розряд, ІК України та ФІДЕ (якщо є), дату народження, регіон, 3-х річний термін "активності"
з часу останньої участі в змаганні .

4. Включення в рейтинг-лист.

Включення нових гравців в рейтинг-лист проводиться за обрахунками турніру (турнірів) відповідно
до показаного результату та розряду:

а) для кмс ІК визначається як стартовий ІК (2100) плюс добавка за результатом в турнірі.
б) для першорозрядників, які успішно виступили в турнірі (у тому числі виконали норму кмс), ІК

визначається як стартовий ІК (1900) плюс добавка по турніру.
в) стартовий ІК для 2-го розряду - 1800.

Для включення до рейтингу-листу гравець повинен за підсумками турніру (турнірів) набрати рейтинг не
нижче 1850.

5. Виключення з рейтинг-листа.

За поданням регіональних осередків, з рейтинг-листа виключаються шахісти, з рейтингом нижче
1800. Переведенню в розряд "неактивних" підлягають шахісти, які не зіграли протягом 3-х років у
жодному обрахованому турнірі. За рішенням КК "неактивні" шахісти також можуть бути виключені з
рейтинг-листа.

6. Обрахунок.

а) При підрахунку ІК учасника турніру враховуються всі зіграні ним партії з шахістами не нижче 2-
го розряду (ІК≥ 1800), незалежно від того, чи присутні його партнери в рейтинг-листі. Для цього кожному
учаснику турніру присвоюється ІК - фактичний, якщо він присутній у рейтинг-листі і умовний, якщо такий
відсутній. Умовний ІК учасника турніру оцінюється у відповідності з таблицею Додатка 2 і може бути
скоригований при обрахунку за результатом в турнірі.

б) Кожному турніру надається статус. Чемпіонати України, чемпіонати областей (головний суддя -
міжнародний чи національний арбітр), Чемпіонати обласних центрів та турніри рангом 1-5 згідно ЄСКУ
мають статус = 1. Для обрахунку таких турнірів використовується наступне правило:



Для шахістів з ІЧ <2100 (жінки - 2050) коефіцієнт розвитку приймається рівним 20. Для 2100 <ІК <2
300 Кр = 15 і для ІК> +2300 Кр = 10.

Статус = 2 мають інші турніри (першості шахових клубів, ДЮСШ, кваліф. турніри, першості
дрібних шахових центрів, фестивалі тощо). Такі турніри обраховуються з єдиним коефіцієнтом розвитку =
10.

в) Якщо різниця між ІК учасника турніру і рейтингом його партнера перевищує 400 пунктів вона
покладається рівною 400 пунктів.

7. Співвідношення з рейтинговою системою ФІДЕ.
Починаючи з 01.07.2002 національні ІК шахістів підраховуються тільки по турнірах,

представленим в КК ФШУ. Для гравців, які мають рейтинг ФІДЕ не нижчий, чим 2600, їх рейтинг ФШУ
прирівнюється до рейтинга ФІДЕ, якщо рейтинг ФШУ менший за рейтинг ФІДЕ.
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ДОДАТОК 1. Методика розрахунку ІК.
Розрахунок ІК шахіста за результатами турніру проводиться за формулою:

Rн = Rс + k x ( N - No ),

де Rн - новий рейтинг;
Rс - старий рейтинг;
N - результат;
No - очікуваний результат;
K - коефіцієнт розвитку (значення описано в п.6.б)).

Для визначення No використовується таблиця 1, по якій можна підрахувати очікуваний результат у відсотках (n%)
залежно від різниці рейтингів супротивників:

dR = Rc – Rт, где Rт - рейтинг суперника по туру.

При цьому, якщо Rc перевищує Rт (dR> 0), то для No береться більший відсоток (ліва колонка n%). Якщо ж Rc
виявився меншим, ніж Rт (dR <0), то для No береться менший відсоток (права колонка n%).

Табл.1
---------------------------------------------------------------------------

dR n % dR n % dR n % dR n %
---------------------------------------------------------------------------

0-3 50 50 92-98 63 37 198-206 76 24 345-357 89 11
4-10 51 49 99-106 64 36 207-215 77 23 358-374 90 10

11-17 52 48 107-113 65 35 216-225 78 22 375-391 91 9
18-25 53 47 114-121 66 34 226-235 79 21 392-401 92 8
26-32 54 46 122-129 67 33 236-245 80 20 свыше 400 92 8
33-39 55 45 130-137 68 32 246-256 81 19
40-46 56 44 138-145 69 31 257-267 82 18
47-53 57 43 146-153 70 30 268-278 83 17
54-61 58 42 154-162 71 29 279-290 84 16
62-68 59 41 163-170 72 28 291-302 85 15
69-76 60 40 171-179 73 27 303-315 86 14
77-83 61 39 180-188 74 26 316-328 87 13
84-91 62 38 189-197 75 25 329-344 88 12

---------------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК 2. РЕЙТИНГИ ТА РОЗРЯДИ.

При проведенні турнірів виникає необхідність введення умовних ІК шахістам, відсутнім в рейтинг-
листі. Кваліфікаційна комісія рекомендує суддям користуватися наступною таблицею формальної
відповідності розрядів і умовних рейтингів:

кмс - 2100
1 розряд - 1900
2 розряд - 1800

Для іноземних учасників турніру умовним рейтингом, вважається рейтинг ФІДЕ (за наявності).


