«Затверджую»:
Директор шахово-шашкового клубу
_______________ Н.В.Москалець

Положення

про проведення XXXVI дитячо-юнацького шахового турніру
1. Мета змагання

«Кубок Азовського моря»

-популярізація та пропаганда шахів;
-підготовка до обласних та всеукраїнських змагань,
- зміцнення дружніх стосунків між шахістами з різних регіонів.

2. Терміни і місце проведення

Турнір проводиться в міському шахово-шашковому клубі (Україна, Запорізька обл., м.
Бердянськ, вул. Грецька, 50) з 17 по 27 червня 2020 року.
Попередня реєстрація учасників до 1 червня 2020 р. Реєстрація учасників в день початку
змагань о 12-00 год. Офіціальне відкриття фестивалю о 13-00 год. Початок 1-го туру о 13-30 год.

3. Організатори і суддівство

Організатор турніру відділ молоді та спорту Бердянського виконкому. Безпосереднє
проведення змагань покладається на суддівську колегію шахово-шашкового клубу.
Головний суддя змагань – національний арбітр Москалець Н.В.

4. Порядок проведения

Змагання проводяться згідно Правил ФІДЕ 2017 року та змін до Правил ФІДЕ 2018 року за
системою, згідно кількості учасників.

17 - 23 червня 2019 г. – особисті турніри.

Турнір «А» - учасники не старші 2002 року народження, не нижче 3 спортивного розряду.
Контроль часу 1 год. 15 хв. на всю партію з додаванням 30 сек. за кожен хід, починаючі з
першого. Обрахування національного рейтингу. Турнірний внесок 200 грн.
Турнір «В» - учасники не старші 2008 року народження, не нижче 1 юнацького спортивного розряду.
Контроль часу 1 год. 15 хв. на всю партію. Обрахування національного рейтингу. Турнірний внесок 200
грн.

24 - 27 червня 2019 г. – командний турнір з «швидких» шахів

Состав команди 3 юнаки + 1 дівчина, не старші 2002 року народження. Контроль часу 15 хв. на
всю партію. Турнірний внесок 100 грн. з кожного учасника.

5. Фінансові витрати.

Фінансові витрати на органiзацiю та проведення змагань за рахунок відділу молоді та спорту
Бердянського виконкому.
Фінансові витрати на проїзд, проживання,турнірний внесок та харчування учасників та тренерів
несуть організації, що відряджають, або учасники за особистий рахунок.
Контактні телефони: (093) 677 52 76, (066) 696 14 10 – Москалець Наталія Вікторівна
(06153)-4-09-64 – Шахово-шашковий клуб
n_moskalets@ukr.net

