ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Опен-турніру «А» з класичних шахів
International Youth Day KNUСA – 2022
1. Мета та завдання. Змагання проводяться з метою популяризації шахів,
підвищення шахової майстерності, святкування міжнародного Дня молоді,
визначення найсильніших шахістів України.
2. Термін та місце проведення. Змагання проводяться з 15 по 20 серпня
2022 року в приміщенні читального залу бібліотеки Київського
національного університету будівництва і архітектури за адресою: м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 31.
Електронна реєстрація: https://forms.gle/qnJ9r1eFmRnTN4jV6 та в день
проведення змагань, 15 серпня: 10.00-11.00. Початок змагань – 11.00.
3. Розклад змагань:
15 серпня: 11.00-14.00 – I тур
15 серпня: 15.00-18.00 – II тур
16 серпня: 15.00-18.00 – III тур
17 серпня: 11.00-14.00 – IV тур
17 серпня: 15.00-18.00 – V тур
18 серпня: 15.00-18.00 – VI тур
19 серпня: 11.00-14.00 – VII тур
19 серпня: 15.00-18.00 – VIII тур
20 серпня: 15.00-18.00 – IX тур
20 серпня: 18.30-19.00: урочисте закриття турніру і нагородження переможців.
4. Регламент. До участі запрошуються всі бажаючі. В турнірі буде проводитися
обрахунки міжнародних рейтингів ФІДЕ (Standard) та національних рейтингів.
Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів, контроль часу –
60 хвилин кожному учаснику на всю партію з додаванням 30 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого. Жеребкування в комп’ютерній програмі
Chess Manager. Висвітлення поточних результатів турніру на сайтах:
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=12&fed=UKR
https://www.chessmanager.com/uk/tournaments

Учасник має право двічі взяти нічию без гри у всіх турах, за виключенням двох
останніх турів.
У разі рівної кількості очок у двох або більше учасників визначення переможців
відбувається за наступними показниками:
- усічений коефіцієнт Бухгольца (без одного найгіршого результату);
- коефіцієнт Бухгольца (без двох найгірших результатів);
- повний коефіцієнт Бухгольца;
- особиста зустріч.
5. Турнірні внески. В турнірі встановлено турнірний внесок:
o для учасників, які не мають міжнародного рейтингу – 1.000 гривень,
o для учасників, які мають міжнародний рейтинг до 2000 – 700 гривень;
o для учасників, які мають міжнародний рейтинг від 2000 – 500 гривень;
o гросмейстери та міжнародні майстри (в тому числі жіночі) звільняються
від внеску.
6. Нагородження переможців. Учасники, які посядуть першій три місця, будуть
нагороджені дипломами та медалями.
Гарантовані призи:
1 місце – 5.000 гривень
2 місце – 4.000 гривень
3 місце – 3.000 гривень
4 місце – 2.000 гривень
5 місце – 1.000 гривень
Також передбачені призи в номінаціях. В залежності від кількості учасників
загальний призовий фонд, а також кількість призів може бути збільшено.
7. Керівництво. Директор турніру – директор шахової школи «Дебют», майстер
ФІДЕ, Ставрояні Сергій Сергійович.
Головний суддя турніру – міжнародний арбітр Пепа Юрій Володимирович,
тел. +38 097 473-43-14.
Заступник головного судді – національний арбітр Кабанов Анатолій
Іванович, тел. +38 097 675-89-91.
Довідки:: stavrojani@gmail.com
Дане положення є офіційним викликом на змагання.
Всі учасники мають дотримуватися протиепідемічних заходів.
Увага! Кількість учасників обмежена – 70 осіб.

