І. МЕТА.

ПОЛОЖЕННЯ “Осіннього кубка Львова з шахів”
підготовка шахістів до участі в обласних, національних та міжнародних турнірах;
обмін досвідом шахістів різних поколінь;

ІІ. ТЕРМІН, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
Фестиваль проводиться 13-17 жовтня 2018 року в готелі “НТОН” м.Львів, вул. Шевченка 154 б.
ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
В програмі фестивалю передбачено 5 турнірів:
 Турнір А для участі в змаганнях допускаються шахісти І розрядів та КМС (з можливістю
виконання норми КМС). Благодійний внесок 150 грн. Стартовий гонорар для КМС з
рейтингом вище 2050 - 300 грн. У турнірі буде здійснено обрахунок українського рейтингу.
 Турнір Б для шахістів другого розряду. Внесок для членів ЛОШФ 100 грн.
 Турнір В для шахістів третього розряду. Внесок для членів ЛОШФ 100 грн.
 Турнір Г для шахістів четвертого розряду. Внесок для членів ЛОШФ 100 грн.
 Турнір Д для шахістів без розряду. Внесок для членів ЛОШФ 100 грн. Всім іншим учасникам
внесок 120 грн.
ІV. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Всі турніри відбудуться в 9 турів.
 Турнір А (13 -17.10) Контроль часу - 60 хв. + 30 cек. Реєстрація 13 жовтня – 14.00- 14.15.
Початок 1,3,5,8 турів в 14.30. Початок 2,4,6,7,9 турів в 17.30. Всі дні по два тури в день, крім
16 жовтня
 Турнір Б (14 -17.10) 14 та 15 жовтня по три тура в день, 16 жовтня один тур, 17 жовтня два
тури і закриття турніру. Контроль часу 35 хв. + 30 cек. Реєстрація 14 жовтня 14.00- 14.15.
Початок турів 14,15, 17 жовтня в 14.30. Початок турів 16 жовтня в 17.30
 Турнір В (14-16.10) три тура в день. Контроль часу - 25 хв. + 30 cек. Реєстрація 14 жовтня 9.30
- 9.50. Початок гри 14, 15 жовтня в 10.00. 16 жовтня в 14.00
 Турнір Г- (14-16.10) три тура в день. Контроль часу - 25 хв. + 30 cек. Реєстрація 14 жовтня
9.30 - 9.50. Початок гри 14, 15 жовтня в 10.00. 16 жовтня в 14.00
 Турнір Д (13.10) - Контроль часу - 10 хв. + 5 cек. Реєстрація 13 жовтня – 9.30 до 9.50
V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Переможці турнірів визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. Додаткові показники
(усереднений коефіцієнт Бухгольця без 1 найгіршого результату, без 2 найгірших результатів і т.д.)
VI. НАГОРОДЖЕННЯ.
Гарантовані грошові призи турніру А: І місце – 500 грн, ІІ – 350 грн, ІІІ місце -250 грн, ІV
місце – 200 грн, V місце – 150 грн. Також три переможця, найкраща серед дівчат та найкращий
серед шахістів першого розряду будуть нагороджені кубком та медалями. По три переможці турнірів
Б, В, Г, Д та найкраща серед дівчат нагороджуються кубками та медалями.
VІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ.
Видатки на організацію і проведення змагань за рахунок співфінансування управлінням молоді та
спорту Львівської міської Ради та благодійних внесків.
VІІІ. ОРГАНІЗАТОРИ
Відповідальність за проведення турніру покладається на суддівську колегію ДЮСШ “ДЕБЮТ”.
Телефон для довідок: Грабінський В. 097 7471673; Ромашов А. – 093 1307883 Обов’язкова попередня
реєстрація до 21:00 13 жовтня 2018р.– https://goo.gl/forms/eV6tI0IqlYMsExQB3

