«Погоджено»
Президент Федерації шахів міста Бровари
«_____»____________________2019 р.
________________ С.А. Гребенюк

«Затверджено»
Начальник відділу молоді та спорту міста Бровари
«_____»____________________2019 р.
________________ Д.А. Рожков

Положення

про проведення відкритого шахового турніру

“Кубок міста Бровари-2019”

Гарантований призовий фонд – 20000 грн.
1. Мета та завдання змагань.
●
популяризація шахової гри серед населення усіх регіонів України та подальше підвищення
майстерності учасників турніру;
●
обрахування та присвоєння міжнародного рейтингу ФІДЕ з швидких шахів учасникам
змагань;
●
визначення переможців змагань.
2. Організатори турніру.
Організатором щорічного шахового турніру виступає Федерація Шахів міста Бровари за
підтримки відділу молоді та спорту Броварської міської ради, а також спонсорської допомоги.
3. Термін та місце проведення змагань.
Змагання проводитимуться 5 травня (неділя) 2019 року.
Початок 1-го туру – 11.00.
Місце проведення - м. Бровари, ТРЦ «Термінал», Концференс-Хол (2 поверх), вул.
Київська, 316.
4. Регламент турніру та учасники
Відкритий турнір з швидких шахів, швейцарська система, 9 турів.
Обрахунок міжнародного рейтингу, участь можуть приймати усі бажаючі.
Змагання проводяться за “Правилами шахів ФІДЕ” та “Турнірними правилами ФІДЕ”, що
діють з 1 січня 2018 року.
Визначення пар учасників проводиться за комп'ютерною програмою Swiss Manager.
Контроль часу : 10 хвилин + 5 секунд за кожен хід, починаючи з першого, кожному
учаснику.
Реєстрація учасників (указати ПІБ, повну дату народження та рейтинг ФІДЕ):
Попередня: Гребенюк Семен Андрійович semiks84@ukr.net, тел. 098-881-41-41;
Товчига Олег Григорович olegtovchyga@ukr.net, тел. 067-660-97-85
Остаточна: 5 травня 2019 року з 10.00 до 10.50.
У зв’язку з обмеженою кількістю учасників пріоритет при остаточній реєстрації
матимуть учасники, які зареєструвалися попередньо.
Поточну кількість зареєстрованих учасників можна подивитися на сайті –
http://www.chess-results.com

При реєстрації учасники сплачують благодійний внесок – 200 грн.
Для ветеранів – 150 грн.
Гарантований призовий фонд турніру складає 20000 грн.
Призовий фонд може бути збільшений за рахунок спонсорів.
5. Умови визначення переможців
Переможець та призери турніру визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. У
випадку рівної кількості набраних очок перевагу мають шахісти за додатковими показниками:
1. Коефіцієнт Бухгольця без 1 найгіршого;
2. Коефіцієнт Бухгольця без 2 найгірших;
3. За результатом особистої зустрічі;
4. За кількістю перемог.
6. Нагородження переможців.
1 місце — 3000 грн. (кубок, диплом)
2 місце — 2500 грн. (диплом)
3 місце — 2000 грн. (диплом)
4 місце — 1600 грн.
5 місце — 1300 грн.
6 місце — 1000 грн.
7 місце — 800 грн.
8 місце — 700 грн.
9 місце --- 500 грн.
10 місце --- 400 грн.
Спеціальні грошові призи:
- Найкращі 3 результати серед жителів м. Бровари;
- Найкращі 3 результати серед юнаків та дівчат (2004 р.н. та молодші);
- Найкращий результат серед жінок;
- Найкращий результат серед Ветеранів (1960 р.н. та старші);
- Найкращий результат серед шахістів без рейтингу ФІДЕ;
- Найкращий результат серед шахістів з рейтингом ФІДЕ до 2000.
Увага! Учасник може отримати тільки один приз.
Призи в категоріях ветерани, жінки, юнаки вручаються при наявності не менше 5-ти
шахістів у відповідній категорії.
Кількість призів та їх розміри можуть бути збільшені (за рахунок додаткових спонсорських
та благодійних внесків).
7. Проїзд
Від станції метро «Лісова» (вихід до Броварського проспекту) маршрутний автобус 404 до
зупинки «Термінал». Орієнтовний час проїзду від метро «Лісова» - 15-20 хвилин.
Попередні заявки на участь у турнірі приймаються до 4 травня 2019.
Без попередньої заявки організатори не гарантують участь у змаганнях.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

