Чемпіонат світу серед школярів з шахів онлайн
03/10-25/10/2020

Кваліфікації
14:00 UTC
2006 – 2007 р.н. – дівчата
04.10 Кваліфікації
14:00 UTC
2006 – 2007 р.н. – хлопці
10.10 Кваліфікації
14:00 UTC
2003, 2004 - 2005 р.н. – дівчата
11.10 Кваліфікації
14:00 UTC
2003, 2004 - 2005 р.н. – хлопці
17.10 Фінали
14:00 UTC
2006, 2007 р.н. – дівчата
18.10 Фінали
14:00 UTC
2006, 2007 р.н. – хлопці
24.10 Фінали
14:00 UTC
2003, 2004, 2005 р.н. – дівчата
25.10 Фінали
14:00 UTC
2003, 2004, 2005 р.н. – хлопці
В чемпіонаті можуть змагатись лише учні загальноосвітньої школи
Змагання будуть проходити у двох категоріях:
• дівчата
• хлопці
Немає обмежень по кількості учасників від країни
03.10

Чемпіонат світу
серед школярів
з шахів онлайн

Стать
хлопці
дівчата
хлопці
дівчата

Рік народження
2006-2007
2006-2007
2003-2004-2005
2003-2004-2005

Правила змагань:
1.Змагання організовуються для індивідуальних гравців і проходитимуть у два етапи:
• Кваліфікації
• Фінали
2. Кваліфікації будуть організовані для кожної категорії
3. Кваліфікації організовані по формату швейцарської системі Swiss System з 11 раундів, з
контролем часу: 3 хв+ 2 сек інкремент для гравця. Кожен з 4 категоріях гратиме
індивідуально
4. Перші 40 гравців згідно остаточного кваліфікаційного рейтингу переходять у фінали
кожної категорії .
5. Фінали пройдуть по формату швейцарської системі Swiss System з 9 раундів , з контролем
часу: 3 хв+ 2 сек інкремент для гравця
Кожна з 4 категорії буде змагатись у фіналах окремо.
6. Players who qualify for the finals, will be checked by the TC regarding their following of the fair
play rules. The
control will be made by ZOOM (download and install ZOOM Client for Meetings from the link:
https://zoom.us/download).
7. Гравці мають погодитись на функцію «Поділитись екраном» у Зумі протягом всієї гри.
Якщо гравець не зайшов у чаті в зумі в заявлений час початку гри або якщо їх камера
відключена, це може стати причиною програшу.
8. Сервер гри - Premium Chess

9. Тай-брейки між гравцями будуть відповідно до Premium Chess system.
10.Всі результати турнірів будуть доступні на https://www.isfsports.org/

13:00 UTC

Початок турніру

13:55 UTC

Техком та загальна
інформація
Раунд 1
Раунд 2
Раунд 3
Раунд 4
Раунд 5
Раунд 6
Раунд 7
Раунд 8
Раунд 9
Раунд 10
Раунд 11

14:00 UTC
14:20 UTC
14:40 UTC
15:00 UTC
15:20 UTC
15:40 UTC
16:00 UTC
16:20 UTC
16:40 UTC
17:00 UTC
17:20 UTC

Розклад
Представник Тех комітету буде доступним
онлайн для питань на платформі Premium
Chess
Повідомлення будуть висвічуватись у вікні
загального чату

Останній раунд для фіналів
Останній раунд для кваліфікацій

Важливі зауваження:
• Всі гравці мають зареєструватись на турнір перед початком 1 раунду змагань щойно вони
зайдуть на платформу Premium Chess Platform (ISF playing Arena: ISF WSC ONLINE CHESS
2020).
• Недостатньо лише зареєструватись на платформі. Всі гравці повинні також зареєструватись
на турнір.
• Неможливо буде зайти на турнір після початку першого раунду.
• Розклад у таблиці приблизний, початок раундів може відрізнятись. Час початку раундів
може відрізнятись через правила чесної гри.
• Після кожного раунду представник Тех комісії перевірить правила чесної гри і проведе
спеціальну програму «без обману».
• Представник Тех комісії проінформує учасників про точний час початку наступного раунду
та відправить повідомлення-попередження за 2 хвилини до початку наступного раунду.
• Після початку раунду, якщо хтось з гравців не піде у дозволений час, платформа
автоматично закінчить матч і визначить бали відповідно до ситуації.
ПРАВИЛА ЧЕСНОЇ ГРИ
Перед реєстрацією на турнір всі учасники підтверджують, що вони прочитали та приймають
наступні правила :
• гравці НЕ ПОВИННІ користуватись будь-якими шаховими програмами під час
змагань
• гравці НЕ ПОВИННІ користуватись допомогою будь-кого протягом турніру
• будь-який гравець може бути виключеним з турніру за рішенням представника Тех
комісії згідно правил Чесної гри. Будь-який гравець може бути виключеним з турніру за під
час турніру або після
• спеціальне забезпечення для виявлення обману буде використовуватись під час
турніру на Premium Chess
• додатково адмін перевірятиме гру вручну після кожного раунду.
• гравці реєструються та змагаються виключно під своїми реальними іменами та
прізвищами.
• гравці, що вийшли у фінали, мають встановити ZOOM Client for Meetings. Під час всіх
ігор предсатвник Тех комісїі також перевірятиме всіх гравців по Зуму. Гравці, які не зайшли

у чат Зуму в опублікований час матчу або відключили камери, можуть автоматично бути
визнаними тими, хто програв.
• Стрім через будь-які платформи, включаючи Twitch, YouTube чи інші платформи
онлайн-трансляції, не дозволяється для учасників під час їх турнірних ігор.
• ISF має право змінити розклад, регламент або приймати певні рішення, не визначені в
даному регламенті
• ISF не несе відповідальність за технічні проблеми, які виникатимуть у гравців
протягом гри але має за собою право об’єднати будь-якого гравця на наступний раунд
Реєстрація до участі відкрита до 28 вересня 2020 року і відбудеться в два етапи
(учасники роблять самостійно):
Перший етап - реєстраційна система ERAS ISF (https://isf-eras.org/online-chess/) та
сплата реєстраційного внеску в розмірі 6 євро за одного учасника. Гроші знімаються з
банківської картки.
Для успішної реєстрації учасникам необхідно мати:
- скан копію першої сторінки закордонного паспорту;
- скан підписаної згоди від батьків (додаємо у листі);
Щойно учасник буде зареєстрований у системі ERAS ISF та його участь буде
оплачена, автоматично буде створений аккаунт на платформі Premium chess.
ВАЖЛИВО: Для отримання відшкодування за сплачений внесок до участі у
Чемпіонат світу серед учнів з шахів онлайн потрібно заповнити Google Form https://docs.google.com/forms/d/1WD4BNnrdtzSMQzmRV4KYPqmAUlgdQe1wn5NTCiTANg/edit?pli=1

Другий етап - реєстрація на платформі Premium Chess platform:
1. Щойно учасник буде зареєстрований у системі ERAS ISF та його участь буде оплачена,
автоматично буде створений аккаунт на платформі Premium chess. Ці дані будуть надіслані
на електронну пошту:
- Username/Nickname;
- Пароль (лише для створених користувачів);
- Посилання на Premium Chess URL-адресу, щоб завантажити додаток;
2. Як тільки гравець отримує лист-підтвердження, він повинен:
- ввійти на посилання та загрузити Online Arena APP;
- почати APP та зареєструватись на Arena (ISF WSC ONLINE CHESS 2020)
з інформацією, яка надана в емейл;
-Username/Nickname;
- Password;
3.Якщо необхідно, можна змінити пароль (не обов’язково).
- Рекомендовано програти декілька партій на платформі, щоб ознайомитись з
платформою та ігровою кімнатою;
- Обрати відповідний турнір (по віку та статі): турніри будуть з’являтись у
секції Tournaments.
Реєстрація на турнір на Premium Chess platform буде відкрита за тиждень до початку турніру:
» 29 вересеня, 2020 - 2006 - 2007 – дівчата
» 30 вересня, 2020 - 2006 - 2007 – хлопці
» 3 жовтня, 2020 - 2003, 2004 - 2005 – дівчата
» 4 жовтня, 2020 - 2003, 2004 - 2005 – хлопці

3. Щойно відкриється реєстрація, оберіть функцію Register. Це надзвичайно важливо, яещо
гравець не зареєструється на турнір до початку турніру, він не зможе приймати участь
4. Введіть логін у Arena APP перед початком турніру. Коли турнір почнеться, гравці мають
бути присутніми у Lobby та Playroom буде відкрита у APP
5. Використовувати можна лише англійські літери
Призи:
Категорія:
• 2003 – 2004 – 2005 р.н.
Переможці у кожній категорії отримають:
» право участі у ISF Summer Gymnasiade in Jinjiang (China) 2020 – 16th – 23th October 2021
» будуть нагороджені лептопом
• 2006 – 2007 р.н.
Переможці у кожній категорії отримають:
» право участі у ISF U15 World Schools Games 2021 in Belgrade (Serbia) – 26th June - 4th July
2021
» будуть нагороджені лептопом
Перші 8 гравців у кожні віковій категорії отримають ISF сертифікат, де буде вказане місце.
всі інші гравці – сертифікат про участь

