Регламент
проведення Всеукраїнського відкритого шахового турніру
«Всеукраїнський шаховий турнір до Дня міста Чорткова»
12-14 липня 2019

м. Чортків
Мета змагання

Турнір проводиться з метою популяризації шахів, налагодження дружніх відносин між
шахістами різних регіонів, вдосконалення спортивної майстерності, визначення
переможців та призерів змагань.
Організатор турніру
Організаторами турніру є: Чортківська міська рада, Тернопільська обласна шахова
федерація
Час та місце проведення
Проводиться 12-14 липня 2019 року в приміщенні актової зали Чортківського
державного медичного коледжу за адресою: м.Чортків, вул. Гоголя, 7. Урочисте
відкриття турніру у сесійній залі Чортківської міської ради за адресою м.Чортків,
вул.Шевченка, 21 о 11.00.Початок турніру 12.07.2019 року о 11.30 год.в актовій залі
Чортківського медколеджу. Дозволений час запізнення – 30 хвилин.
Учасники
До участі в турнірі допускаються 60 шахістів з кваліфікацією не нижче І розряду та
вищих звань, які сплатили реєстраційний внесок в сумі 300 грн., для учасників без
міжнародного рейтингу (класика) внесок 450 грн. (При попередній реєстрації менше 60
учасників до участі в турнірі можуть бути допущені шахісти нижчих розрядів).
Система проведення.
Турнір проводиться за правилами ФІДЕ 2018 р. Швейцарська система в 9 турів (3
тури в день), з контролем часу 60хв. + 30 сек. за кожний хід починаючи з першого на
партію кожному учаснику.
Попередня реєстрація учасників турніру відбувається за електронною формою:
http://bit.ly/2JxBk10 до 17.00 год. 11.07 2019 року. Оргкомітет не гарантує участь в турнірі
без попередньої реєстрації. Для тих,
хто не зареєструвався попередньо, внески
збільшуються в 2 рази.
Реєстрація учасників 12 липня 2019 року з 10.30 до 11.00. Урочисте відкриття в 11.00.,
початок першого туру
в 11 год.30хв. Проводиться обрахунок національного та
міжнародного рейтингів. Жеребкування проводиться за міжнародним рейтингом FIDE
станом на 1 липня 2019 року.
Визначення переможців.
Місця переможців визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі
однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця визначаються:

– за системою коефіцієнтів Бухгольца (усереднений коефіцієнт Бухгольца з
відкиданням: 1 найгіршого результату, 2 найгірших результатів, 3 найгірших
результатів, 3 найкращих результатів, коефіцієнт Бухгольца повний).
– за результатом особистої зустрічі.
– кількістю перемог.
Нагородження
При нагородженні будуть використані наступні принципи:
- один приз – одному учаснику;
приз буде визначатися в номінації при умові участі не менше 5 учасників.
Переможці та призери турніру нагороджуються грамотами
та цінними призами.
Встановлено 15 основних призів : 1 місце - 10000 грн.; 2 місце – 7000 грн.; 3 місце 6000 грн.; 4 місце – 4000 грн.; 5 місце – 3000 грн.; 6 місце – 2000 грн, з 7 по 15 місця –
1000 грн..
Додаткові призи : За кращий результат серед
- Жінок
-1000грн.+грамота
- Людей з обмеженими можливостями -1000 грн.+грамота
- Ветеранів (після 60 років) -1000 грн.+грамота
- Серед 1 розряду
-1000+грамота
-:
За кращий результат серед Чортківських шахістів
1 приз -600+грамота
2 приз -500+грамота
3 приз -300+грамота
За кращі результати серед юнаків 2004 р.н. і молодші
- 1 приз –1000грн. + грамота
- 2 приз –500грн.+ грамота
- 3 приз -300грн + грамота
За кращий результат серед дівчат 2004 р.н. і молодші- 1 приз 1000 грн + грамота
- 2 приз 500 грн + грамота
- 3 приз 300грн + грамота
Для отримання призів учаснику потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.
Учаснику, який став призером, проте не прибув на нагородження, приз не надається.
Онлайн реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2JxBk10 до 17.00 год. 11.07 2019 року.
Положення є офіційним викликом на змагання.
Варіанти проживання: - Готель “Таня”, знаходиться в самому центрі міста, вул. Шевченка,
34.Готель представляє собою класичний сімейний міні-готель економ-класу та має в
своєму розпорядженні двомісні та тримісні номери категорій економ і стандарт, також є
тут і трикімнатний люкс. На території готелю є стоянка для авто. Контакти:тел: (03552) 227-55.
-Хостел “Золота нива”( вул. Гончара, 5)- це комфортабельний хостел європейського типу,
розташований в центрі Чорткова з цілодобовою реєстрацією поблизу продуктового ринку.

Хостел із затишним інтер’єром.Всі номери оснащені кавоваркою і телевізором з
супутниковими каналами. Є 2-,4-,6-, 8-місні номери. Щодня сервірується повний
англійський/ірландський сніданок.Контакти:тел: 093 151 58 33,068 717 26 61
-Новозбудований Хостел/Приватний Гуртожиток по вул. Б. Хмельницького, 14а, м.
Чортків. Звертайтеся за телефоном/вайбером 0994914808
- гуртожиток Чортківського медичного коледжу, попередній запис за телефоном
0672753781, Ірина

