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Положення

Відкритого командного кубку області «Дністер-10,2017»

1.Мета та задачі.
Змагання проводяться з метою:
- пропаганди та популяризації шахової гри;
- підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи ФШ Могилева-Подільського ;
- зростання кваліфікації шахістів Могилева-Подільського та Вінницької області;
- розширення дружніх зв’язків між шахістами різних регіонів України;
2. Термін та місце проведення
Змагання проводяться в приміщенні НВК м.Могилів-Подільський по вул. Київська 38/2, з 29
по 30 липня 2017 року.
Початок змагань о 11.30 годині.
3. Керівництво змагання
Загальне керівництво покладається на Президію Федерації шахів Могилева-Подільського.
Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівські колегії, затверджені Федерацією
шахів Могилева-Подільського.
4. Умови проведення змагань.
До змагань допускаються команди за узгодженням з організаторами. Склад команди 4
учасники незалежно від віку і статі, шахісти мають бути з однієї Федерації, виключення
узгоджувати з організаторами! Змагання проводиться за коловою системою, орієнтовна кількість
команд 8 –10. Турнірний благодійний внесок: 100 грн. з однієї команди. Контроль часу – 25 хв.
кожному учаснику на всю партію. З обрахунком міжнародного рейтингу з рапіду.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2017 р.
Проживання – біля 40-50 грн. за добу у гуртожитку (повідомити організаторів заздалегідь),
обов’язково мати з собою паспорт. Оргкомітет може відхилити заявку спортсмена на участь в
змаганнях, а також зняти спортсмена зі змагань, керуючись міркуваннями морально-етичного чи
спортивно-дисциплінарного характеру. Рішення про недопущення спортсмена до участі у
змаганнях оформляється протоколом засідання оргкомітету. Проїзд, проживання, харчування та
сплата турнірного внеску за рахунок відряджуючих організацій, окрім міжнародних гросмейстерів.
В перший день передбачена безкоштовна культурна програма, а саме екскурсія по МогилівПодільскому, безкоштовна вечеря, а також безкоштовні кава брейк під час турніру!
Цікава і корисна інформація: Могилів-Подільський гарне, мальовниче місто, є де погуляти і що
побачити. Через місто тече річка Дністер, функціонує міський пляж. За бажанням команд можна
приїхати 28 липня (п’ятниця), щоб ознайомитись з памятками і красою міста.
5. Умови підведення підсумків.
Призове місце визначається по найбільшій кількості очок . За перемогу команді нараховується - 2
очка, за нічию – 1 очко, поразка - о. У випадку рівності очок у двох чи більше учасників місце
визначається:
- по найбільшій кількості набраних очок усіма учасниками команди;
- за особистою зустріччю; - за системою коефіцієнтів Бергера.
6. Нагородження
Команди переможці нагороджується грамотами та грошовими призами.
1 приз – 1500 грн., 2 приз – 1200 грн. 3 приз – 1000 грн. 4 приз – 800 грн. 5 приз – 700 грн.
Також нагороджуються переможці по дошкам: 200 грн. , але учасник отримує тільки один
приз (командний або особистий).
Що до участі в змаганнях звертатись за тел.:097-156-23-57 Андрій Володимирович Горобець –
голова Федерації шахів м.Могилева-Подільського, 097-275-95-89, 093-905-58-31 Микола

Миколайович Боднар-віце президент ВОФШ, bodnarchessvin@gmail.com
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

