«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент федерації шахів
м. Вінниця
_______________М.М. Боднар

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міжнародного шахового фестивалю
«Вінниця весняна – 2022» з нормами:
міжнародного гросмейстера, міжнародного майстра і КМС.
з 28 березня по 08 квітня 2022 року
1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Фестиваль проводиться з метою популяризації шахової гри, пропаганди здорового
способу життя, підвищення майстерності шахістів.
2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СУДДІВСТВО
Організаторами фестивалю є Федерація шахів міста Вінниця, президент – Микола
Боднар.
Головний суддя фестивалю – міжнародний арбітр Ларкін С.Ю. (Миколаївська обл.).
3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Фестиваль проводиться з 28 березня по 08 квітня 2022 року. Змагання будуть
проходити у Вінницький ДЮСШ №6 з шахів за адресою: м. Вінниця, вул.
Театральна, 24
4. УЧАСНИКИ ТА ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
У рамках фестивалю відбудуться турніри з класичних шахів:
«А» - з нормою бала міжнародного гросмейстера (03 – 08 квітня, початок о 15.00);
«В» - з нормою бала міжнародного майстра (28 березня – 02 квітня, початок о 15.00);
«С» та «D» - з можливістю виконання норми розряду «кандидат у майстри спорту
України» («С» - 28 березня-02 квітня,початок о 14.00, «D» - 03-08 квітня, початок о
13.00)
«Е» - рейтинговий турнір з обрахунком українського рейтингу (28 березня-02
квітня,початок о 14.00)
«F» - з швидких шахів з обрахунком міжнародного рейтингу (2 квітня,початок о 14.00)
До участі у турнірах допускаються шахісти, які зареєструвались у встановленому цим
Положенням порядку та сплатили благодійні турнірні внески: «А» і «В» - за
домовленістю з організаторами, «С» та «D» - 1500 грн., «Е»-500 грн. «F» - 200 грн.

Турнір “А» (з обрахунком міжнародного рейтингу з класичних шахів). Колова
система, 9 турів. Контроль часу – 90 хв. кожному гравцеві на всю партію з додаванням
30 секунд за кожний зроблений хід. Учасники – за запрошенням.
Турнір «В» (з обрахунком міжнародного рейтингу з класичних шахів). Колова
система, 9 турів. Контроль часу – 90 хв. кожному гравцеві на всю партію з додаванням
30 секунд за кожний зроблений хід. Учасники – за запрошенням.
Турніри «С» та «D» (з обрахунком міжнародного та національного рейтингу з
класичних шахів) - Колова система, 11 турів. Контроль часу – 90 хвилин кожному з
гравців на всю партію з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід.
Турнір «Е» (з обрахунком національного рейтингу з класичних шахів) - Колова
система, 13 турів. Контроль часу – 60 хвилин кожному з гравців на всю партію з
додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід.
Турнір «F» (з обрахунком міжнародного рейтингу з швидких шахів) - Швейцарська
система, 9 турів. Контроль – 10 хвилин кожному з гравців на всю партію з додаванням
5 секунд за кожний зроблений хід. Попередня реєстрація не потрібна.
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД
Переможці у турнірах визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. При
рівності набраних очок у двох або більше учасників переможець визначається за
системою додаткових показників.
Учасники, які зайняли місця з 1 по 3 у турнірах «А», «В» ,«С», «D» та «Е»
нагороджуються кубками, медалями та грамотами від Федерації шахів міста Вінниця.
Крім основних призів, організатори змагань лишають за собою право надання
додаткових призів у різних вікових, рейтингових категоріях та по розрядах - кубки,
медалі, грамоти, сувеніри тощо.
7. БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів» та від 22 липня 2020 року № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19,
спричиненої коронавірусом SARS CoV – 2» (зі змінами), а також Політики медичної
безпеки та протоколом майбутніх очних змагань з шахів ФІДЕ.
8.РЕЄСТРАЦІЯ, УМОВИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Директор фестивалю (попередня реєстрація у турніри C,D,E):
Боднар Микола Миколайович: 097-275-95-89 (Viber),063-367-36-29,
bodnarchessvin@gmail.com
Головний суддя змагань (попередня реєстрація у турніри А та В):
Ларкін Сергій Юрійович (050)-249-37-55(Viber, WhatsApp).

Дане положення є офіційним викликом на змагання

