ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра молоді
та спорту України
__________ Я. Войтович
«___»__________ 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації
шахів України
__________ В. Капустін
«___»__________ 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення традиційного
Міжнародного шахового турніру
«CHESS DAY CLASSIC - 2017»
м. Київ: 14 – 20 липня 2017 р.
Організатори турніру: Міністерство молоді та спорту України, Федерація шахів
України та Громадська організація «Шаховий центр».
Мета і задачі: популяризація шахів в Україні, вдосконалення майстерності,
можливість прийняти участь в міжнародних змаганнях європейського та світових рівнів.
1. ОПЕН-турнір з класичних шахів з обрахунком ЕЛО ФІДЕ.
2. Термін та місце проведення:
Змагання проводяться з 14 по 20 липня 2017 р. за адресою: м. Київ,
вул. Дорогожицька, 15-а, Шаховий центр «ТОВАРИШ».
Реєстрація: 14 липня з 14:00 до 15:55. Початок змагань 14 липня о 16:00.
Попередня реєстрація - СМС на номер +38 097-473-43-14 або лист на поштову адресу
tovarich18@meta.ua наступного змісту: Прізвище та Ім’я англійською мовою, номер
ID ФІДЕ, ЕЛО ФІДЕ, держава.
3. Система проведення: швейцарська система у 9 турів.
Контроль часу – 90 хвилин + 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Час запізнення – 60 хвилин.
Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх
партій попереднього туру за комп’ютерною програмою ФІДЕ Swiss Manager
(ver. 12.0.0.171) згідно рейтингів ФІДЕ. Турнір проводиться відповідно до «Правил гри в
шахи ФІДЕ» та «Турнірних правил ФІДЕ», які діють з 1 липня 2017 р.
4. Визначення переможців:
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
- повний коефіцієнт Бухгольця;
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів);
- за кількістю перемог;
- за результатом особистої зустрічі, за умови що вони грали між собою;

- за результатами додаткових матчів «Армагедон» з двох партій з контролем часу
3 хвилин з додаванням 2 секунд до закінчення партії кожному учаснику (тільки для
визначення призерів).
Для розрахунку коефіцієнтів Бухгольця у партіях, які не були зіграні, або в яких
обидва учасники не зробили принаймні по одному ходу вважаються такими, що були
зіграні з «віртуальним суперником».
5. Нагородження та призовий фонд:
Загальний призовий фонд – 12000 грн. (Додаток № 1 до Положення).
6. Турнірні внески:
без ЕЛО
ФІДЕ

з ЕЛО
ФІДЕ

200 грн.

150 грн.

В турнірі GM та WGM грають без турнірного внеску.
7. Розклад:
№ туру
Попередня реєстрація
Реєстрація учасників
1 тур
2-3 тури
4-5 тури
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Нагородження переможців

День тижня
до початку змагань
14 липня, п’ятниця
14 липня, п’ятниця
15 липня, субота
16 липня, неділя
17 липня, понеділок
18 липня, вівторок
19 липня, середа
20 липня, четвер
20 липня, четвер

Час проведення
протягом тижня
14:00 - 15:55
16:00
10:00 та 16:00
10:00 та 16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:00

8. Контакти:
Е-mail: tovarisch18@meta.ua
Телефон/факс: +38 044-458-35-74;
+38 097-473-43-14,
Пепа Юрій Володимирович /14136422/, національний арбітр – головний суддя;
+38 096-997-44-58,
Коваль Олег Миколайович /14140870/, суддя І категорії – турнірний директор.

Оргкомітет залишає за собою право внесення змін до даного Положення

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання!

Додаток №1
ПРИЗИ
1 місце – 5000 грн.
2 місце – 3000 грн.
3 місце – 1000 грн.
Кращий результат серед ветеранів шахової гри – 1000 грн.
Кращий результат серед шахістів 2007 р.н. та молодших – 1000 грн.
Кращий результат серед жінок – 1000 грн.

