Склад команди: 3 юнаки, 1 дівчина не старше 2006 р.н. та один представник команди. Система
змагань визначається після остаточного визначення кількості команд-учасниць.
Контроль часу - 1 година 30 хвилин на всю партію кожному учаснику з додаванням 30 секунд
за кожен хід, починаючи з першого. У дні, коли проводяться 2 тури - 1 година 15 хвилин на всю
партію кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожен хід, починаючи з першого.
5. Характер заходу
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з шахів.
Турнир А
Змагання особисті.
Турнир B
Змагання командні.
6. Програма проведення змагань
Турнир А
9 квітня, четвер.
09:00 – 18:00 – приїзд та реєстрація учасників змагань;
18:00 – технічна нарада.
10 квітня, п'ятниця
- 1 тур. Початок
об 13.00
11 квітня, субота
- 2 тур. Початок
о 10.00
12 квітня, неділя
- 3 тур. Початок
о 10.00
12 квітня, неділя
- 4 тур. Початок
об 16.00
13 квітня, понеділок - 5 тур. Початок
об 11.00
14 квітня, вівторок
- 6 тур. Початок
о 10.00
14 квітня, вівторок
- 7 тур. Початок
об 16.00
15 квітня, середа
- 8 тур. Початок
о 10.00
16 квітня, четвер
- 9 тур. Початок
о 10.00
16 квітня, четвер
- 10 тур. Початок
об 16.00
17 квітня, п'ятниця
- 11 тур. Початок
о 10.00
Урочисте закриття змагань та нагородження переможців 17 квітня об 15.00.
Турнир В
10 квітня, п'ятниця.
09:00 – 18:00 – приїзд та реєстрація учасників змагань;
18:00 – технічна нарада.
11 квітня, субота
- 1 тур. Початок
об 14.00
12 квітня, неділя
- 2 тур. Початок
о 10.00
12 квітня, неділя
- 3 тур. Початок
об 15.00
13 квітня, понеділок - 4 тур. Початок
об 11.00
14 квітня, вівторок
- 5 тур. Початок
об 11.00
15 квітня, середа
- 6 тур. Початок
о 10.00
15 квітня, середа
- 7 тур. Початок
об 15.00
16 квітня, четвер
- 8 тур. Початок
об 11.00
17 квітня, п'ятниця
- 9 тур. Початок
о 10.00
Урочисте закриття змагань та нагородження переможців 17 квітня об 15.00.

7. Умови визначення та нагородження переможців та призерів
Турнир А
Місця визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників змагань місця у змаганнях за
коловою системою визначаються за наступники додатковими показниками (у порядку
пріоритету):
-системою коефіцієнтів Бергера;
- за результатом особистої зустрічі, за умови що всі учасники розподілу місць грали між собою;
- за кількістю перемог;
- за результатами додаткових матчів з двох партій з контролем часу 5 хвилин до закінчення
партії кожному учаснику (за рахунку 2:2 – до першої перемоги).
У турнірі встановлюються наступні призи:
1 місце - 1500 грн. 2 місце - 1100 грн. 3 місце - 800 грн. 4 місце - 600 грн.
Переможці та призери змагань нагороджуються медалями та грамотами
Турнир В
Місця визначаються за найбільшою кількістю очок, набраних усіма гравцями команди в усіх
матчах.
В разі рівності очок перевага визначається послідовно:
- за кількістю очок, які набрала кожна команда: за перемогу (2 очки), нічию (1очко),
поразку (0 очок) у матчі;
- по результату особистої зустрічі, за умови, що всі учасники розподілу місць грали між
собою;
- за кількістю виграних матчів;
- по командній системі Бухгольца або Зонерборна-Бергера (в залежності від системи
проведення змагань).
В турнірі встановлюються наступні призи:
Командні: 1 місце - 9000 грн. (5 чол. х 1800 грн.)
2 місце - 7500 грн. (5 чол. х 1500 грн.)
3 місце - 6750 грн. (5 чол. х 1350 грн.)
4 місце - 5500 грн. (5 чол. х 1100 грн.)
5 місце - 4500 грн. (5 чол. х 900 грн.)
Особисті: 1 місце на кожній дошці - 1000 грн.
Командні призи не діляться. Особисті призи діляться на рівні частини учасниками, які їх
поділили.
Команда-переможниця і команди-призери нагороджуються медалями та грамотами. Грамотами
нагороджуються також команди, що зайняли 4 і 5 місця і переможці по дошках.
8. Безпека і підготовка місць проведення змагань
9. 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 культурновидовищних заходів".
10. Умови фінансування заходу
Витрати на організацію та проведення Всеукраїнського шахового турніру пам'яті О.В.Синіцина
(харчування суддів, нагородження) здійснюються за рахунок спонсорських коштів.

11. Реєстрація учасників та заявки на участь
Попередні заявки на участь у Всеукраїнському шаховому турнірі пам'яті О.В.Синіцина
надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку змагань на електронну пошту: chessschool9@ukr.net. Контактний телефон - (098) 413-95-49, ( 0562 ) 32-65-33 - Тимошенко Ірина
Валеріївна.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні заявки, завірені
відповідним спортивним клубом, федерацією тощо та лікарем спортивного диспансеру, копія
паспорту (свідоцтво про народження), страхові поліси.

Дане положення є офіційним викликом на змагання

