
                                                                                                                   Начальнику відділу культури,  
                                                                    спорту і туризму. 
                                                                    Зеленська І.І. 
 

                                                                          

                                                                        Регламент 

 проведення Відкритого шахового турніру «Горішні Плавні 2023» 

 

Мета змагання: Змагання проводяться з метою популяризації шахів , 
вдосконалення спортивної майстерності , налагодження дружніх відносин 
між шахістами різних регіонів. 

Строки та місце проведення: Змагання проходитиме з 28 по 30.04.2023 у 
м.Горішні Плавні,  вул.Гірників,17, Шаховий клуб.  

Система проведення змагань:  Змагання проводяться з швидких та 
блискавичних шахів за швейцарською системою в 9 турів.  

28-29 швидкі 15 хв+10с.  

28.04 Реєстрація до 11.00. Відкриття 11.30. Початок 12.00. 

28.04 1- 4 тури      29.04  5-9 тури  Початок: 10.00.  

Бліц 3хв.+ 2с  

30.04 Реєстрація до 9.30. Початок: 10.00.  

До участі запрошуються всі бажаючі. 

Визначення переможців: Переможець визначається по найбільшій 
кількості набраних очок. У випадку рівності враховується: Усічений Бухгольц 
1,2;Бухгольц, кількість перемог. Переможець та призери нагороджуються 
грамотами та медалями відділу з фізичної культури,спорту і туризму. 

Відповідальність за проведенням змагань покладається на оргкомітет та 
суддівську колегію.  

Амбасадор турніру: Ковтун Дмитро.  

Головний суддя: Онікієнко Віталій.  

На випадок тривоги біля шаховового клубу є укриття. 

Інформація стосовно попередьої реєстрації, призів, проживання, харчування 
у додатку  1. 

 

           

 
             Регламент є офіційним запрошенням на змагання. 
 



 
 
                                                   Додаток №1 

 
До Регламенту проведення Відкритого шахового турніру  

«Горішні Плавні 2023» 
 

Попередня реєстрація до 21.04 за посиланням: 
  docs.google.com_28-29.04_Швидкі 
  docs.google.com_30.04_Бліц  
 
Турнірний внесок:  швидкі шахи 300 грн. Бліц 200 грн. При умові  реєстрації   
до 21.04. В іншому випадку 400 грн. і 300 відповідно. 
 
Участь у турнірі без попередньої реєстрації  не гарантується. 
 
Призи:  Швидкі шахи (від 20 до 40 гравців). 
 

1. 3000 грн 2.  2000 грн  3. 1000 грн 4. 600грн   5. 400 грн 
 
Серед : школярів (U18) 1000 грн, Ветеранів (S60) 500 грн , жінок 500 грн. 
 
                Бліц (від 20 до 40 гравців). 

 
         1500 – 1000  - 800 - 400 -  200 
 

У випадку більше ніж 40 учасників основні призи будуть збільшнені на 50%. 
 

Всього можуть взяти участь до 50 гравців. 
 

Призер може отримати лише один приз на вибір.          
 
Частина внесків піде на потреби ЗСУ. 
 
Проживання 
Хостел-номера: 4 місні - 180 грн. за людину; 6 місні - 160 грн. за людину;  
8 місні - 140  грн.  
Номер стандарт (двомісний) - 650 грн  
Гаряча вода цілодобово. 
Харчування триразове орієнтовно - 300 грн. 
З питань розміщення та харчування звертатись  
Залуцький Владислав 0954556267. На номери можливі знижки. 
 
 
Телефони для довідок: 0961042271 (Viber) Ковтун Дмитро. 
                                    0686418970 (Viber) Онікієнко Віталій. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17cteC-GaysqvYIlPFy0HHqcYt2PFZ5yKYhU2baj8aE805A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyADZjcrKG9HsELEEp_eLjAYdCHJpRhVJ8HDE1v74LkE7egw/viewform

