«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент Волинської Шахової Федерації
Вдовенко Володимир Васильович
_______________19 листопада 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення 4го Міжнародного шахового фестивалю
присвяченого вшануванню пам’яті жертв «Небесної сотні».
І. Мета та завдання.
Фестиваль проводиться з метою піднятті патріотичного духу та популяризації шахів,
налагодження дружних відносин між шахістами різних регіонів України та сусідніх країн,
вдосконалення спортивної майстерності, визначення переможців та призерів змагань.
ІІ. Час і місце проведення змагань.
Фестиваль проводиться 17 – 19 лютого 2017 р. у приміщенні Волинського технікому
Національного університету харчових технологій (ВТ НУХТ) за адресою:
м.Луцьк вул. Кафедеральна 6 (замкова площа, біля Луцького Замку).
17 лютого 2017 року буде проведено турнір «А» - з бліцу.
Реєстрація учасників 17 лютого з 9-00 до 10-30
Урочисте відкриття 18 лютого о 12-00
Початок та 1 тур - 11-00
18-19 лютого 2016 року буде проведено турнір «Б» - з швидких шахів.
Реєстрація учасників 18 лютого з 9-00 до 9-30
Початок та 1 тур - 10-00
Урочисте закриття 19 лютого о 16-00
ІІІ. Система проведення змагання.
Турнір «А» - з бліцу проводиться за швейцарською системою у 15 турів
з контролем 3 хв. плюс 2 сек/хід.
Турнір «Б» - з швидких шахів проводиться за швейцарською системою у 11 турів
з контролем 20 хв. плюс 5 сек/хід.
В турнірах буде обрахунок рейтингу FIDE, відповідно з бліцу та з швидких шахів.
IV. Учасники змагань.
До участі в турнірах допускаються всі бажаючі за умови сплати благодійного внеску.
Благодійний внесок в турнір «А»
становить 50 грн. для шахістів Волинської області та 100 грн. для шахістів з інших областей.
Благодійний внесок в турнір «Б»
становить 70 грн. для шахістів Волинської області та 150 грн. для шахістів з інших областей.
(Для міжнародних гросмейстерів та шахістів з рейтингом вище 2500 участь без внеску)
Для участі в турнірі необхідна обов»язкова попередня реєстрація (заповнення анкети)
в головного судді Прохорова Олександра Валерійовича
за електронною адресою prohorov@chessclub.lviv.ua
Для гросмейстерів та шахістів з рейтингом ЕЛО більше 2600 (класика, швидкі, бліц) –
безкоштовне проживання у готелі.
Якщо буде більше 10 шахістів з таким рейтингом - то перших 10, що перші
зарееструвалися. Також безкоштовне проживання у готелі для переможців минулого року.
Розмір відшкодування за проживання складає до 700 грн.

V. Визначення переможців.
Переможці турнірів визначаються за кількістю набраних очок.
За однакової кількості очок місце в турнірах визначається за додатковими показниками:
- за системою коефіцієнтів Бухгольця (повний коефіцієнт Бухгольця, усереднений
коєфіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату суперників, 2 найгірших
результатів суперників);
- За кількістю перемог.
- За результатом особистої зустрічі (у порядку пріоритету).
VІ. Нагородження.
В турнірі передбачені гарантовані грошові призи:
Загальні призи
1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
Турнір «А» (бліц)
3000 грн.
2000 грн.
1000 грн.
900 грн.
800 грн.
Турнір «Б»
10000 грн.
9000 грн.
8000 грн.
7000 грн.
6000 грн.
(швидкі шахи)

Турнір «А» (бліц)
Турнір «Б»
(швидкі шахи)
Турнір «Б»
(швидкі шахи)
Турнір «Б»
(швидкі шахи)

Турнір «А» (бліц)
Турнір «Б»
(швидкі шахи)
Турнір «Б» (швидкі
шахи)
(ветеран 1955 і старш.)
Турнір «Б» (швидкі
шахи)
(найкраща серед жінок)
Турнір
«А»
(бліц)
(ветеран 1955 і старш.)
Турнір «А» (бліц)
(найкраща серед жінок)

Загальні призи
8 місце
9 місце
500 грн.
400 грн
3000 грн.
2500 грн.

6 місце
700 грн.
5000 грн.

7 місце
600 грн.
4000 грн.

11 місце
1800 грн.

12 місце
1600 грн.

13 місце
1400 грн.

14 місце
1200 грн.

15 місце
1000 грн

16 місце
800 грн.

17 місце
600 грн.

18 місце
500 грн.

19 місце
400 грн.

20 місце
300 грн

без
рейтингу
300 грн.
500 грн.

Спеціальні призи за 1 місце у категоріях
рейтинг
рейтинг
рейтинг
менше 1600 менше 1800 менше 2000
300 грн.
300 грн.
300 грн.
500 грн.
500 грн.
500 грн.

10 місце
300 грн
2000 грн.

рейтинг
менше 2200
300 грн.
500 грн.

500 грн.
500 грн.
300 грн.
300 грн.

Турнір «Б»
До 8 років До 10 років До 12 років До 14 років До 16 років
(дитячі призи)
(2009 і мол) (2007 і мол) (2005 і мол) (2003 і мол) (2001 і мол)
Хлопці Турнір «Б»
500 грн.
500 грн.
500 грн.
500 грн.
500 грн.
Дівчата Турнір «Б»
500 грн.
500 грн.
500 грн.
500 грн.
500 грн.
Переможці в кожній категорії можуть отримати тільки один приз (найбільший).

VІІ. Витрати.
Витрати на організацію та проведення турніру за рахунок ТзОВ «Цунамі».
VІІІ. Керівництво.
Загальне керівництво проведенням турніру здійснює Волинська Шахова Федерація,
безпосереднє – головна суддівська колегія.
IХ. Проживання.
На рахунок поселення інфо - +38 099-348-05-67 – Проскуровська Ольга Петрівна
1. Готель „Світязь” – 2-х місний (економ) номер 240 грн. за добу (за номер)
2-х місний номер (кращий) 400 грн. за добу. (за номер)
1-місний номер 240 грн. за добу. (за номер)
Відділ бронювання - Готель „Світязь” +38 (0332) 245511, (066) 172 07 91 www.shotel.lutsk.ua
2. Готель «Україна» - номер від 420 грн.
м.Луцьк вул.Словацького 2 тел.+38 (0332) 788100,+38 (0332) 788106 (бронювання номерів)
3. Гуртожиток - 70 грн. за добу
Х. Прикінцеві положення.
У випадках, не згаданих в даному Положенні, остаточне рішення приймає головний суддя, або
організатор змагань.
Відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників несуть відряджаючі організації або самі
спортсмени.

Головний організатор:
Президент Волинської Шахової Федерації
Вдовенко Володимир Васильович (м. Луцьк)
Головний суддя: Міжнародний Арбітр
Прохоров Олександр Валерійович (м. Львів).
+38-97-496-82-58 prohorov@chesslub.lviv.ua
Головний спонсор: Фірма Zunami

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

