«Затверджено»
Президент Федерації шахів Київської області
«12» січня 2021 року
Олексій Кавилін

Положення
про проведення відкритого дитячого шахового онлайн турніру
«LOCKDOWN CHESS CHALLENGE» U12
1. Мета та завдання змагань.
популяризація шахової гри в інтернеті в умовах локдауну серед дітей усіх регіонів
України та подальше підвищення майстерності учасників турніру;
визначення кращих юних шахістів у віковій категорії до 12 років (2009 р.н. та молодше)
2. Організатори турніру.
Організатором шахового турніру виступає Федерація Шахів Київської області, яку очолює
Олексій Кавилін та Семен Гребенюк, президент Федерації шахів м. Бровари.
Турнір проводиться на інтернет майданчику www.chess.com.
Онлайн трансляція турніру відбуватиметься на каналі «Шахматы Semiks Chess»
https://www.youtube.com/channel/UCJbRgRTsQE0u04VCRMaROhw.
3. Термін проведення змагань.
Змагання проводитимуться в декілька етапів.
1 етап - 16 січня 2021 року (субота). Відбірний турнір для всіх бажаючих дітей 2009 р.н. та
молодше. Швейцарська система 8 турів. Початок о 12.00.
2 етап - 17 січня 2021 року (неділя). Відбірний турнір виключно для шахістів Київської
області 2009 р.н. та молодше. Швейцарська система 8 турів. Початок о 12.00.
3 етап - 21 січня 2021 року (четвер). 1/4 фіналу. Початок о 17.00.
4 етап – 23 січня 2021 року (субота). Півфінал. Початок о 12.00.
5 етап – 24 січня 2021 року (неділя). Фінал. Початок о 12.00.
Реєстрація на кожен турнір розпочинається за 1 час до початку турніру на сайті chess.com.
Турнірний внесок: відсутній.

хід.

4. Регламент турніру та учасники
Контроль часу: 5 хвилин на партію кожному учаснику + 3 секунди додавання на кожен

У наступний етап потрапляють 4 гравців: гравці, які посіли 1-3 місця, та найкращий
результат серед дівчат.
Олімпійська система 8 учасників (з 2 відборів). Матчева зустріч з 8 партій, за умови
нічиєї, додатково 2 партії з контролем 3+2, за умови нічиєї гравці грають до 1 перемоги з
контролем 3+2.
1.

5. Реєстрація учасників та умови участі у змаганні
Необхідно попередньо пройти одноразову авторизацію та ідентифікацію за посиланням:
https://forms.gle/P2CRVaYW2QajYM28A

У профілі chess.com обов'язково зазначити реальні прізвище та ім’я учасника.
2.
Приєднатися на сайті chess.com в клуб LOCKDOWN CHESS CHALLENGE U12
3.
https://www.chess.com/club/lockdown-chess-challenge-u12.
Для
цього
під
відео
https://youtu.be/VsMQ7I_bhN0 на youtube каналі «Шахматы Semiks Chess» залишити коментар зі
своїм логіном на сайті chess.com та підписатись на вищевказаний канал. Після чого подати
запит на вступ до клубу. Всі гравці, які виконали вищевказані умови будуть прийняті до клубу,
а також додатково в день фіналу між ними буде розіграно додатковий приз.
Для шахістів Київської області додатково приєднатися до клубу Kyiv Region Chess
4.
https://www.chess.com/club/kyiv-region-chess
З метою зменшення вірогідності застосування будь-яких підказок, всі гравці, починаючи з
5.
другого етапу (1/4 фіналу), під час гри зобов’язані будуть використовувати аудіо- та відеофіксацію гри в шахи, за допомогою програми Zoom або Google meet.
6. Умови визначення переможців
Переможець та призери турніру визначаються автоматично сайтом chess.com після
завершення турніру.
Остаточне оголошення переможців відбувається після проходження античітерської
комісії та буде опубліковано на сторінці організатора https://www.facebook.com/GrebeniukSemen.
Використання підказок від комп’ютерних програм та інших гравців суворо
заборонено.
Всі гравці зобов'язуються чесно грати та не використовувати шахрайські методи для
здобуття перемоги.
Організатор залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого учасника змагань
за нечесну гру, рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.
Організатор має право відмовити гравцю у нагородженні в разі винекнення підозри на
нечесну гру передати нагороду іншому гравцю (наступному по списку в фінальних результатах).
Гравцю, який використовуватиме нечесну гру, буде заборонена участь в майбутніх турнірах, що
будуть організовуватись Федерацією шахів Київської області та Федерацією шахів міста
Бровари.
Організатор не відповідає за підключення учасника до турніру. У випадку пропуску партії
через проблеми з підключенням до мережі інтернет, партії не переграваються, перемога
автоматично зараховується гравцю, що був онлайн.
7. Нагородження переможців

1 місце — 5000 грн.
2 місце — 3000 грн.
3 місце — 2000 грн.
4 місце — 2000 грн.
5 місце — 1000 грн.
6 місце — 1000 грн.
7 місце — 1000 грн.
8 місце — 1000 грн.
Всі призи перераховуються на карту ПриватБанка.
Увага! Невиконання будь-яких необхідних умов участі у змаганні може усунути
гравця від отримання призу.

