«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ФОП Іванчук В.М.
26.02.2020р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого шахового турніру :
« Першість шахової школи Василя Іванчука» з нормою КМС .
1. Мета
- Розвиток, популяризація шахів;
- Підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань;
- Покращення інтелектуального розвитку .
2. Час та місце проведення змагань
Турнір проводиться
13,14,15,21,22 березня 2020 року у
приміщенні шахової школи Василя Іванчука за адресою:
м. Львів, вул.Театральна, 15 ,(СЗШ № 62)
3. Керівництво змаганням
Загальне керівництво змагань покладається на шахову школу
В. Іванчука, безпосереднє – на суддівську колегію:
Хрипач А.Г., Попович С., Бєлкін С.
4. Учасники, програма та характер змагань
Змагання проводяться за швейцарською системою в 9 турів за
правилами ФІДЕ редакції від 01 січня 2018 року
з нормою КМС та обрахунком національного рейтингу.
До участі у турнірі допускаються всі бажаючі шахісти 1 розряду і
вище, які попередньо зареєструвались та оплатили турнірний внесок:
1 розряд - у розмірі 500 грн, для шахістів КМС і вище - без внеску.

Реєстрація учасників
Відкриття змагання
1 тур
2 тур
Обідня перерва
3 тур
4 тур
Обідня перерва
5 тур
6 тур
Обідня перерва
7 тур
Лекція В.Іванчука
8 тур
Обідня перерва
9 тур
Закриття змагання

13 березня, п’ятниця
13 березня, п’ятниця
13 березня, п’ятниця
14 березня, субота
14 березня, субота
14 березня, субота
15 березня, неділя
15 березня, неділя
15 березня, неділя
21 березня, субота
21 березня, субота
21 березня, субота
21 березня, субота
22 березня, неділя
22 березня, неділя
22 березня, неділя
22 березня, неділя

16.00-16.40
16.50
17.00
10.00
14.00
15.00
10.00
14.00
15.00
10.00
14.00
15.00
19.00-20.30
10.00
14.00
15.00
19.00

Контроль часу – 90 хв. + 30 cек. за кожний зроблений хід до кінця
партії. Дозволене запізнення на тур – 60 хвилин. Запис партій
обов’язковий. Організатор залишає за собою право вносити в
розклад турів незначні зміни.
Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінченн
усіх партій попереднього туру з використанням комп’ютерної програм
“Swiss Manager”,згідно національного рейтингу станом на 01березня
2020 року.
5. Визначення переможців
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників
місця визначаються:
.
за коефіцієнтом Бухгольца;
• за коефіцієнтом Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого
результату;
• за коефіцієнтом Бухгольця з відкиданням 2 найгірших
результатів;
• за кількістю перемог;
• за результатом особистої зустрічі за умови, що всі учасники
розподілу місць грали між собою.

6. Нагородження переможців
1 місце - 4000 грн., кубок,медаль, грамота,
2 місце – 3000 грн.,медаль, грамота,
3 місце – 2000 грн.,медаль, грамота.
4 місце – 1500 грн.,
5 місце – 1000 грн.,
6 місце – 800 грн.,
7 місце – 700 грн.,
8-10 місця – по 600 грн.,
11-20 місця – по 500 грн.
Приз за найгарнішу партію (за рішенням організатора змагань і
суддівської колегії ) – 1000 грн.
7. Безпека та підготовка місця змагань.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від
18.12.1998р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів» зі змінами(Постанова
КМУ від27.08.2008р. №753) підготовка спортивних споруд
покладається на їх власника.
Відповідальність за виконання вимог заходів безпеки під час
проведення змагань згідно наказу Держкомспорту України від
19.02.2004р. № 496 несе ФОП Іванчук В.М.
Відповідальність за безпеку учнів-учасників змагань під час
проведення заходу покладаються на тренерів-викладачів та батьків.
8. Фінансові видатки
Витрати по організації та проведенню змагань – за рахунок шахової
школи В.Іванчука.
Витрати на відрядження спортсменів – за рахунок організації, яка
відряджає.

9. Заявки
ОБОВ’ЯЗКОВА попередня реєстрація до 18.00 год. 12 березня 2020
включно за посиланням: https://forms.gle/YVhcTrGZsj6AfBUW8
Максимальна кількість – 100 учасників.
ОБОВ’ЯЗКОВА попередня реєстрація на лекцію гросмейстера
( прізвище, ім’я шахіста, розряд, прізвище, ім’я тренера, місто) на
Тел. /VIBER 093-293-73-17 п.Оксана Вартість – 250 грн.
Максимальна кількість – 25 чоловік.
Заходити до турнірного залу тренерам ЗАБОРОНЕНО.
Положення є офіційним запрошенням на змагання

