ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового турніру «Меморіал Л.З.Штейна»,
присвяченого до 806-ї річниці м.Городка
Штейн Леонід Захарович – міжнародний гросмейстер з шахів, 3-разовий чемпіон Радянського
Союзу, в командному заліку переможець двох шахових олімпіад, один з найсильніших шахістів
Світу у 1960-1970 рр.
І. МЕТА.
Популяризація шахів, вдосконалення майстерності, підготовка шахістів до участі в обласних,
національних та міжнародних шахових турнірах, організація змістовного відпочинку у вихідні дні.
ІІ. ТЕРМІН, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
Турнір проводиться з 14 по 15 вересня 2019 року в ресторані “Дон Кіхот” м.Городок, вул. Івана
Франка 2а.
Реєстрація учасників з 11.00 до 12.00. Урочисте відкриття о 12.00 год. Початок змагань о 12.30.
ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
У турнірі беруть участь всі бажаючі, які сплатили турнірний внесок.
Благодійний внесок — 250грн. Для членів ЛОШФ — 200грн. ММ та МГ допускаються до участі в
турнірі без внесків та будуть забезпечені безкоштовним проживанням.
ІV. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Турнір проводиться за правилами шахів ФІДЕ, за швейцарською системою в 9 турів з обрахунком
міжнародного рейтингу зі швидких шахів. Контроль часу 25 хвилин + 10 секунд після кожного
зробленого ходу.
V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Місця переможців визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця визначаються:
- за системою коефіцієнтів Бухгольця (усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням: 1 найгіршого
результату, 2 найгірших результатів, 3 найгірших результатів, 1 найгіршого та 1 найкращого
результатів, 2 найгірших та 2 найкращих результатів, 3 найгірших та 3 найкращих результатів).
- за результатом особистої зустрічі.
- кількістю перемог.
VI. НАГОРОДЖЕННЯ.
Призовий фонд турніру — 30000грн.
Абсолютний переможець, срібний та бронзовий призери турніру нагороджуються медалями, а
десять кращих шахістів турніру грошовими призами з розрахунку :

І місце – 5000 грн, ІІ – 2500 грн, ІІІ -2000 грн, ІV- 1500 грн, V- 1000 грн, VІ -900
грн, VІІ- 800 грн. VIII- 700грн. IX-600грн. X-500грн.
Найкраща шахістка - 800 грн
Рейтинг до 1800 - 800грн
Рейтинг до 1600 - 800грн
Рейтинг до 1400 - 800грн
Хлопчик та дівчинка 2007-2008 р.н. - 800 грн
Хлопчик та дівчинка 2009-2010 р.н. - 800 грн
Хлопчик та дівчинка 2011р.н і молодші - 800 грн
Найкращий шахіст 1959 р.н. -800 грн
Крім грошових нагород кожен переможець у номінаціях отримає кубок та медаль.

VІІ. ОРГАНІЗАТОРИ, РЕЄСТРАЦІЯ
Організатори турніру - Городоцький шаховий клуб “Е2-Е4”, Організатор всеукраїнського кубку
«Шахові легенди України» – ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (Київ), Львівська обласна федерація шахів.
Відповідальність за проведення турніру покладається на оргкомітет та головну суддівську
колегію. Телефон для довідок та поселення учасників: А.Грех – 097 95 11 207.

goo.gl/uRYjKK

Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням Реєстрація учасників триває до 12 вересня 2019 року.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ !

