« ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор ГО «ЛШК»
______________Підкович О. Р.
“25” лютого 2020 р.

Положення про проведення
«Першість Львівського шахового клубу «Весна 2020»
з нормою КМС»
1. МЕТА
Популяризація шахового спорту, зростання шахової майстерності шахістів.
2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Першість ЛШК «Весна 2020» з нормою кмс відбудеться з 30 Березня – 4 Квітня 2020 р.
Місце проведення: м. Львів, вул. Мулярська, 2 (Бібліотека) (3 поверх).
Реєстрація учасників
Відкриття змагання
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
Закриття турніру

30 березня, понеділок
14:00-14:45
30 березня, понеділок
14:45
30 березня, понеділок
15:00
31 березня, вівторок
10:30
31 березня, вівторок
15:00
1 квітня, середа
10:30
1 квітня, середа
15:00
2 квітня, четвер
10:30
2 квітня, четвер
15:00
3 квітня, п”ятниця
10:30
3 квітня, п”ятниця
15:00
4 квітня, субота
10:30
4 квітня, субота
15:00
4 квітня, субота
19:00
3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМ
Загальне керівництво змагань покладається на ГО Львівський шаховий клуб.
Безпосереднє керівництво покладається на Підковича Ореста
Головний суддя – Прохоров Олександр (міжнародний арбітр)
Заступник Головного судді — Попович Святослав (суддя 1-ї категорії)
Секретар - Бондарець Вадим (суддя 1-ї категорії)
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться за коловою системою в 9 турів за правилами ФІДЕ (редакція від 1 липня
2017 року зі змінами до Правил з 1 січня 2018 року).
Контроль часу – 90 хв. + 30 cек. на кожний хід до закінчення партії кожному учаснику.
Запізнення – 60 хв. від початку туру.
Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх партій попереднього
туру за комп’ютерною програмою ФІДЕ “Chess Manager”. За результатами турніру буде
здійснений обрахунок українського рейтингу. Учасники турніру матимуть можливість виконання КМС
5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Турнірний внесок для першорозрядників – 500 грн.
КМС з рейтингом 2050 і вище винагорода - 500 грн.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця визначаються:
• система коефіцієнтів Бергера;
• за кількістю перемог;
• за результатом особистої зустрічі за умови, що всі учасники розподілу місць грали між собою.

•
•
•
•
•

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Загальні призи :
1 місце – кубок, грамота, медаль та 1 200 грн;
2 місце – грамота, медаль та
1 000 грн;
3 місце – грамота, медаль та
800 грн;
4 місце – грамота та
600 грн;
5 місце – грамота та
400 грн;

Серед першорозрядників :
1 місце – кубок, грамота, медаль;
2 місце – грамота, медаль;
3 місце – грамота, медаль.
8. ФІНАНСОВІ ВИДАТКИ
Витрати на організацію та проведення змагання за рахунок турнірних внесків, спонсорська
допомога.
Витрати на відрядження спортсменів – за рахунок організації, яка відряджає.
•
•
•

Положення є офіційним запрошенням на змагання

