ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації
шахів України
__________ В.В. Капустін
«___»__________ 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення традиційних турнірів FIDE
з швидких RAPID та блискавичних BLITZ шахів
«KIEV CHESS CENTER»
Організаторами турнірів виступають Федерація шахів України та Шаховий центр
«ТОВАРИШ».
Безпека покладається на керівника Шахового центру «ТОВАРИШ». Технічне
забезпечення і проведення турніру покладається на директора змагань Коваля О.М. та
головного суддю Седляра Ю.П.
1. Мета та завдання
Змагання проводяться з метою популяризації шахової гри та підвищення
майстерності, а також визначення найсильніших шахістів України.
2. Термін та місце проведення змагань
Змагання
проводяться
з
січня
2020
року
по
червень
2020 року в приміщенні Шахового Центру «Товариш» за адресою м. Київ,
вул. Дорогожицька, 15-а, метро «Дорогожичі», тел.: +38 044-458-35-74.
Реєстрація в день проведення змагань (BLITZ – з 15:00; RAPID – з 10:00).
Попередня реєстрація – СМС на Viber або Telegram номер +38 096-997-44-58 наступного
змісту: BLITZ або RAPID (вказати місяць); Прізвище та Ім’я англійською мовою; номер ID
ФІДЕ; ЕЛО ФІДЕ; держава.
Календар турнірів
Назва
турніру

Дата
проведення

День
тижня

Початок
змагань

BLITZ
RAPID
BLITZ
RAPID
BLITZ
RAPID
BLITZ
RAPID
BLITZ
RAPID
BLITZ
RAPID

18 січня 2020 р.
19 січня 2020 р.
15 лютого 2020 р.
16 лютого 2020 р.
14 березня 2020 р.
15 березня 2020 р.
18 квітня 2020 р.
19 квітня 2020 р.
16 травня 2020 р.
17 травня 2020 р.
20 червня 2020 р.
21 червня 2020 р.

субота
неділя
субота
неділя
субота
неділя
субота
неділя
субота
неділя
субота
неділя

16:00
11:00
16:00
11:00
16:00
11:00
16:00
11:00
16:00
11:00
16:00
11:00

3. Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво змагань здійснює Оргкомітет «Шахового центру» м. Києва
та суддівська колегія змагань.
4. Регламент змагань
Змагання складаються з двох турнірів: RAPID та BLITZ. За програмою турніри
проводяться один раз на місяць, починаючи з 18 січня 2020 р.
До участі у змаганні допускаються усі бажаючі. Кількість гравців не більше
80 учасників у кожному з турнірів.
5. Система проведення змагань

Попередня реєстрація учасників турнірів здійснюється згідно з розкладом змагань
затвердженим Оргкомітетом.
RAPID: система проведення змагань – швейцарська в 9 турів. Контроль часу –
10 хвилин на партію кожному гравцю з додаванням 5 секунд за кожен зроблений хід,
починаючи з першого.
BLITZ: система проведення змагань – швейцарська в 11 турів. Контроль часу –
3 хвилин на партію кожному гравцю з додаванням 2 секунд за кожен зроблений хід,
починаючи з першого.
6. Розподіл місць та визначення переможців змагань
Місця, які посіли учасники в кожному з турнірів, визначаються за найбільшою
кількістю набраних очок. У випадку їх рівності у двох або більше учасників їх місця
визначаються за такими показниками:
- системою коефіцієнтів Бухгольця;
- системою усічених коефіцієнтів Бухгольця (без одного найгіршого результату);
- системою усічених коефіцієнтів Бухгольця (без двох найгірших результатів);
- результатом особистої зустрічі;
- кількістю перемог.
7. Турнірні внески
Для гравців з ЕЛО ФІДЕ та без ЕЛО ФІДЕ внесок складає – 200 гривень в кожному
з турнірів. Для гравців 60 років і старші внесок складає – 150 гривень.
8. Нагородження переможців
У кожному з турнірів 70% від внесків йдуть у призовий фонд.
Нагородженню грошовими призами підлягають:
- переможці 1 – 5 місця;
- найкращий результат серед жінок;
- найкращий результат серед юнаків 2007 р. н. і молодші.
9. Контакти
Шаховий центр «Товариш»: +38 044-458-35-74; tovarich18@meta.ua
+38 044-564-20-42, Седляр Юрій Павлович /14120410/, міжнародний арбітр ФІДЕ,
головний суддя;
+38 096-997-44-58, Коваль Олег Миколайович /14140870/, суддя І категорії,
організатор змагань.
10. Оргкомітет залишає за собою право внесення змін до даного Положення.

