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РЕГЛАМЕНТ
про проведення Всеукраїнського шахового турніру (3 ранг)
«МЕМОРІАЛ ЮХИМА ГЕЛЛЕРА»
Юхим Петрович Геллер народився 8 березня 1925 р. в Одесі. Заслужений майстер
спорту, міжнародний гросмейстер, Заслужений тренер СРСР. Учасник 23 чемпіонатів ,
дворазовий Чемпіон СРСР. Переможець семи Всесвітніх шахових Олімпіад і шести
чемпіонатів Європи. Учасник змагань на першість світу 1952–1982 років. Чемпіон світу
серед ветеранів.
Помер 17 листопада 1998 р. на 74 році життя.
Рішенням Одеського міськвиконкому в лютому 2001 року був визнаний кращим
спортсменом Одеси ХХ століття.
1. Мета змагання
Меморіал Юхима Геллера проводиться з метою:
- популяризації шахів серед населення;
- підвищення спортивної майстерності;
- розширення і зміцнення дружніх зв'язків між шахістами України.
2. Терміни проведення
Меморіал Юхима Геллера проводиться з 12 по 30 серпня 2017 року.
3. Керівництво проведенням змагання
Загальне керівництво організацією та проведенням Меморіалу здійснюють
об`єднання, КДЮСШ з шахів та шашок та Федерація шахів Одеської області.
Безпосереднє керівництво проведенням змагання покладається на суддівську колегію.
4. Учасники змагань, вимоги до них та умови проведення змагань.
Всеукраїнський шаховий турнір «Меморіал Юхима Геллера» проводиться:
з 12 по 20 серпня 2017 року (дитячий турнір)
Змагання проводяться за швейцарською та коловою системою у 9 турів:
- Турнір «А» – до 10 років (2007–2008 р.н. та молодше) та до 12 років (2005-2006 р.н.)
Контроль часу: 90 хвилин кожному учаснику до кінця партії. Кожен учасник з 1 по
6 тур має право взяти дві нічиї з самим собою. Початок турів о 10.00 .
- Турнір «В» – до 14 років (2003–2004 р.н.), до 16 років (2001–2002 р.н.) та до 18
років (1999–2000 р.н.). Контроль часу: 90 хвилин кожному учаснику до кінця партії. Кожен
учасник з 1 по 6 тур має право взяти дві нічиї з самим собою. Початок турів о 13.30.
- Кваліфікаційні турніри – Контроль часу – 90 хвилин кожному учаснику до кінця
партії. Початок турів о 13.00.
Допустиме запізнення – 30 хвилин.
В усіх турнірах переможці визначаються:
- за коловою системою: - за найбільшою кількістю набраних очок;
- за кількістю перемог;
- за результатом особистої зустрічі;
-за системою коефіцієнтів Бергера.
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- за швейцарською системою: - за системою коефіцієнтів Бухгольца;
- за системою Зоннеборна-Бергера;
- за системою прогресуючих коефіцієнтів;
- за результатом особистої зустрічі.
Призери та переможці змагань нагороджуються медалями, грамотами та пам'ятними
призами. Встановлені також спеціальні призи для учасників.
Благодійний турнірний внесок для організації змагань та нагородження переможців150 грн. Від сплати турнірного внеску звільняються діти з малозабезпечених родин, дітисироти та переселенців з зони АТО.
з 21 по 30 серпня 2017 року
Змагання проводяться:
Турнір «А» – з 21 по 29 серпня 2017 року за швейцарською системою у 9 турів. Контроль
часу – 90 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого. У змаганнях приймають участь шахісти не нижче
першого розряду. У перших 6 турах допускається двічі узяти нічию з самим собою,
попередивши суддівську колегію до початку жеребкування Допустиме запізнення – 60
хвилин.
Нагородження переможців :
. Призовий фонд змагань: призові учасникам:
Основний залик: 1-е місце 8000 грн.
4-е місце 3000 грн.
2-е місце 6000 грн.
5- 6 місце по 2000 грн.
3-є місце 4000 грн.
7- 10-е місце по 1000 грн.
По категоріям : 4 х (600 грн. + 400 грн.):
4 категорії: ветерани 65+(1952 р.н. та старше), ветерани 50+(1967р.н. та старше),жінки та
юнаки (1998р.н. та молодше).
Призи за категоріями встановлюються:
0-3 учасника в категорії
без призу
4-7 учасників в категорії
1 приз 600 грн.
8 і більше учасників у категорії
2 призи – 600 + 400 грн.
Призи видаються тільки при поданні до бухгалтерії ксерокопії паспорта та ІК за
виключенням 19,5% податку.
Вступний внесок у вигляді добровільних пожертвувань для організації змагань та
нагородження:
Міжнародний рейтинг
2301 та вище
- 50 грн.
.
1901- 2300
- 250 грн.( 150 грн.- для ветеранів
1967 р.н. та старше та юнаків 1998 р.н. та молодше).
до1900 та без рейтингу - 400 грн. (300 грн.- для ветеранів
1967 р.н. та старше та юнаків 1998 р.н. та молодше).
Турнір «В» – з 21 по 29 серпня 2017 року за швейцарською системою у 9 турів. Контроль
часу – 90 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого. У змаганнях приймають участь шахісти не нижче
першого розряду. Коефіцієнтом не вище 2000. У перших 6 турах допускається двічі узяти
нічию з самим собою, попередивши суддівську колегію до початку жеребкування Допустиме
запізнення – 60 хвилин.
Вступний внесок у вигляді добровільних пожертвувань для організації змагань та
нагородження - 200 грн. (150 грн.- для ветеранів 1967 р.н. та старше та юнаків 1998 р.н. та
молодше).
Нагородження переможців :
Призовий фонд змагань: призові учасникам:
Основний залік:
1-е місце 3000 грн.
4-е місце 1000 грн.
2-е місце 2000 грн.
5- 7 місце по 500 грн.
3-є місце 1500 грн.
.
По категоріям : 4 х (300 грн. + 200 грн.):
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4 категорії: ветерани 65+(1952 р.н. та старше), ветерани 50+(1967р.н. та старше),жінки та
юнаки (1998р.н. та молодше).
Призи за категоріями встановлюються:
0-3 учасника в категорії
без призу
4-7 учасників в категорії
1 приз 300грн.
8 і більше учасників у категорії
2 призи – 300 + 200 грн.
Призи видаються тільки при поданні до бухгалтерії ксерокопії паспорта та ІК за
виключенням 19,5% податку.
Турнір «З блискавичної гри» – 30 серпня 2017 року за швейцарською системою у 9 турів.
Контроль часу – 3 хвилини до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 2 секунд за
кожний зроблений хід, починаючи з першого. У змаганнях приймають участь шахісти не
нижче першого розряду.
Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. У разі поділу місць:
-за системою коефіцієнтів Бухгольца;
- за системою коефіцієнтів Зоннеборна-Бергера;
- за системою прогресуючих коефіцієнтів;
- по особистій зустрічі.
Нагородження переможців.
призові учасникам:
.– Вступний внесок у вигляді добровільних пожертвувань: 100 грн. (50 грн.- для ветеранів
1967 р.н. та старше та юнаків 1998 р.н. та молодше).
Основний залік: 1-е місце 3000 грн.
4-е місце 1000 грн.
2-е місце 2000 грн.
5- 7 місце 500 грн.
3-є місце 1500 грн.
.
По категоріям : 4 х (300 грн. + 200 грн.):
4 категорії: ветерани 65+(1952 р.н. та старше), ветерани 50+(1967р.н. та старше),жінки та
юнаки (1998р.н. та молодше).
Призи за категоріями встановлюються:
0-3 учасника в категорії
без призу
4-7 учасників в категорії
1 приз 300грн.
8 і більше учасників у категорії
2 призи – 300 + 200
Призи видаються тільки при поданні до бухгалтерії ксерокопії паспорта та ІК за
виключенням 19,5% податку.
Закриття змагань – 29 серпня 2016 року о 12.00.
Змагання проводиться відповідно до Правил шахової гри ФІДЕ.
Змагання проводяться за підтримкою ПАО «Банк Восток».
5. Реєстрація, умови прийому та контактна інформація
Реєстрація учасників: 11 серпня з 10-00 до 15-00 (для дитячого турніру), 20 серпня з 14-00
до 17-00( для груп «А» та «В») та 29 серпня з 10-00 до 17-00 (для турніру з блискавичної гри).
за адресою: вулиця Канатна, 95 (КДЮСШ за шахів та шашок).
Підтвердження участі для іногородніх спортсменів – до 10 серпня 2017 року, подання
попередньої заявки в будь-якій формі обов'язкова.
Всі витрати по участі іногородніх учасників – за рахунок організацій, що відряджають або
самих учасників.
З питань участі звертатися за адресою: E-mail: ossk.od@gmail.com
Поштова адреса: Канатна, 95, Одеса, Україна,65039 КДЮСШ з шахів та шашок з позначкою
«Меморіал Ю Геллера». Тел. для довідок: (0482)338917.
Це Положення є офіційним викликом на змагання.
Оргкомітет

