ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації
шахів м. Києва
__________ П. Куфтирєв
«___»__________ 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення традиційних турнірів
з швидких RAPID та блискавичних BLITZ шахів
«KIEV CHESS CENTER»
Організаторами турнірів виступають Федерація шахів м. Києва та Шаховий центр
«ТОВАРИШ».
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 щомісяця з липня 2017 року по грудень 2017 року в
приміщенні Шахового Центру «Товариш» за адресою м. Київ, вул. Дорогожицька, 15-а,
тел./факс +38 044-458-35-74.
Реєстрація в день проведення змагань (BLITZ – з 15:00; RAPID – з 10:00).
Попередня реєстрація – СМС на номер +38 097-473-43-14 або лист на поштову адресу
tovarich18@meta.ua наступного змісту: Турнір BLITZ або RAPID (вказати місяць);
Прізвище та Ім’я англійською мовою; номер ID ФІДЕ; ЕЛО ФІДЕ; держава.
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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 не менше одного разу на місяць, починаючи з 1-2 липня 2017 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 здійснюється в день проведення турнірів 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.
8. Нагородження переможців кожного з турнірів
Переможці 1 – 5 місця нагороджуються грошовими призами. Можливі додаткові
призи в інших номінаціях та формах.
9. Контакти
Телефон/факс: +38 044-458-35-74;
+38 097-473-43-14, Пепа Юрій Володимирович /14136422/, національний арбітр;
+38 096-997-44-58, Коваль Олег Миколайович /14140870/, суддя І категорії.
10. Оргкомітет залишає за собою право внесення змін до даного Положення.

