,,ЗАТВЕРДЖУЮ“
Президент Полтавської
обласної федерації шахів
_____________ Г.А.Щербов
,,24 “ жовтня 2017 року
РЕГЛАМЕНТ
проведення відкритого Всеукраїнського шахового турніру
,,VIII Меморіал В.Т.Грохотова“ в 2018 році
Змагання проводяться згідно з Єдиним календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України і області на 2018 рік
при підтримці ПАТ ,,Укртатнафта“.
І. Мета та завдання змагання
Змагання проводиться з метою:
- вшанування пам’яті майстра спорту СРСР Володимира Грохотова;
- подальшої пропаганди шахів та популяризації досягнень шахової гри
серед населення Полтавської області, областей України та країн світу;
- налагодження спортивних контактів та встановлення дружніх зв’язків з
провідними шахістами областей України та країн світу;
- підвищення кваліфікації шахістів області, областей України та
країн світу ;
- нагородження переможців змагань.
II. Терміни і місце проведення турніру
Програма проведення змагань
2.1. Термін проведення:
турніру-А (з нормою майстра спорту України) з обрахуванням
міжнародного та національного рейтингів з 02 січня по 08 січня 2018 року;
турніру-B ( опен-турнір) з обрахуванням міжнародного та
національного рейтингів з 02 січня по 08 січня 2018 року;
турніру-C ( серед ветеранів 1958 років та старші) з обрахуванням
національного рейтингу з 02 січня по 08 січня 2018 року;
турнір-D ( відкритий чемпіонат області серед юнаків і дівчат до 8
та 10 років) з 02 січня по 08 січня 2018 року;
- турніру-E ( з бліцу ) 08 січня 2018 року.
2.2. Місце приїзду на змагання: м. Кременчук, Полтавська область, пр-т Лесі
Українки, буд. 33 ,,Центру Культури, Спорту і Дозвілля“ (Палац
культури ,,Нафтохімік“) ПАТ ,,Укртатнафта“.
2.3.Місце проведення змагання: пров. Сонячний, 11, с. Омельник,
Кременчуцький район приміщення оздоровчого
комплексу ,,Нафтохімік“ ПАТ ,,Укртатнафта“.
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2.4.День приїзду та реєстрація учасників змагання:
до 20:00 02 січня 2018 року.
2.5.Організаційні питання та жеребкування змагань:
з 20:00 до 20:30 02 січня 2018 року
2.6.Урочисте відкриття змагань:
- турнірів –А, В,С,D- середа о 09:30 03 січня 2018 року
- турніру -E: понеділок - о 16:00 08 січня 2018 року
Турніру- А
Початок першого туру:
середа
о 10:00 03 січня 2018 року
Початок другого туру:
середа
о 16:00 03 січня 2018 року
Початок третього туру:
четвер
о 10:00 04 січня 2018 року
Початок четвертого туру: четвер
о 16:00 04 січня 2018 року
Початок п’ятого туру:
п’ятниця о 10:00 05 січня 2018 року
Початок шостого туру:
п’ятниця о 16:00 05 січня 2018 року
Початок сьомого туру:
субота
о 10:00 06 січня 2018 року
Початок восьмого туру
субота
о 16:00 06 січня 2018 року
Початок дев'ятого туру
неділя
о 10:00 07 січня 2018 року
Початок десятого туру
неділя
о 16:00 07 січня 2018 року
Початок одинадцятого туру понеділок о 09:00 08 січня 2018 року
3акриття турніру та нагородження
переможців:
понеділок о 13:30 08 січня 2018 року
Від’їзд учасників:
понеділок з 14:00 08 січня 2018 року
Турнірів- В, С, D
Початок першого туру:
Початок другого туру:
Початок третього туру:
Початок четвертого туру:
Початок п’ятого туру:
Початок шостого туру:
Початок сьомого туру:
Початок восьмого туру:
Початок дев’ятого туру

середа
середа
четвер
четвер
п’ятниця
субота
субота
неділя
понеділок

о 10:00 03 січня 2018 року
о 16:00 03 січня 2018 року
о 10:00 04 січня 2018 року
о 16:00 04 січня 2018 року
о 16:00 05 січня 2018 року
о 10:00 06 січня 2018року
о 10:00 06 січня 2018 року
о 16:00 07 січня 2018 року
о 09:00 08 січня 2018 року

3акриття турніру та нагородження
переможців:
понеділок о 13:30 08 січня 2018 року
Від’їзд учасників:
понеділок з 14:00 08 січня 2018 року
Турнір-E
Початок першого туру:

понеділок о 15:00 08 січня 2018 року

Початок дев’ятого туру:

понеділок о 17:00 08 січня 2018 року

3акриття турніру та нагородження
переможців:
понеділок 17:30 08 січня 2018 року
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III. Керівництво проведенням змагання
3.1. Загальне керівництво та контроль за підготовкою і проведенням
змагання здійснює управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської
обласної державної адміністрації, надалі - Управління, відповідальний –
головний спеціаліст управління Ковалінська А.В. та Полтавською обласною
федерацією шахів, надалі - Федерація, відповідальний - президент ПОФШ
Щербов Г.А.
Безпосереднє керівництво проведення змагання покладається на:
- відділ з питань фізичної культури та спорту виконкому Кременчуцької
міської ради, надалі–Відділ, відповідальний начальник відділу Мазур О.І.
- федерацію шахів міста Кременчука (президент-Хоменко В.П.),
- головну суддівську колегію, затверджену Управлінням , за поданням
Федерації :
головний суддя змагань - міжнародний арбітр Хамзін Р.А.
(Миколаївська обл.),
головний секретар змагань-суддя національної категорії Малимоненко
Ю.Б. (Полтавська обл.),
перший заступник головного судді змагань( турнір-D)-арбітр ФІДЕ
Щербов Г.А. (Полтавська обл.) - турнірний директор змагань,
заступник головного судді змагань( турнір-С),суддя національної
категорії Дружинін М.М.(Полтавська обл.),
заступник головного судді змагань, інженер он-лайн трансляції партій,
суддя першої категорії Ларкін С.Ю. (Миколаївська обл.).
3.2. Відповідальність за місце прийому шахістів в день приїзду покладається
(за домовленістю) на:
- Центр культури, спорту і дозвілля ПАТ,,Укртатнафта“ (Палац
культури ,,Нафтохімік “ директор - Лукаш Л.О.) тел. (05366) 4-15-77 ,секретар
-76-11-07).
3.3. Відповідальність за надання місця для проведення змагання, проживання
та харчування учасників( батьків), представників (тренерів) і суддів змагання
покладається (за домовленістю) на:
дирекцію
оздоровчого
комплексу ,,Нафтохімік“ ПАТ ,,Укртатнафта“(директор Есаулко К.М.)
моб.тел.(067) 530 32 51, деж.тел (0536) 76 82 97, www.ivushka.com.ua
IV. Учасники змагання
4.1. До участі у турнірі-А з шахів серед чоловіків з нормою майстра
спорту України та обрахуванням національного і міжнародного рейтингів
запрошуються шахісти, які мають розряд не нижче кандидата в майстри спорту
України при умові погодження з оргкомітетом турніру та вчасно поданої заявки
та сплати турнірного внеску згідно додатку №1 до Регламенту.
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4.2. До участі у турнірі-B з класичних шахів з обрахуванням
національного та міжнародного рейтингів запрошуються шахісти, які мають
розряд не нижче другого та сплати турнірного внеску згідно додатку №2 до
Регламенту.
4.3. Учасники турніру-С з класичних шахів серед ветеранів (1958 року та
старші ) з обрахуванням національного рейтингу допускаються до участі в
змаганні за умови сплати турнірного внеску згідно додатку № 3 до Регламенту.
4.4. Учасники турніру-D з класичних шахів серед .юнаків і дівчат до 8 та
10 років з обрахуванням національного рейтингу допускаються до участі в
змаганні за умови подачі іменної заявки встановленого зразка.
4.5. Учасники турніру-E (бліц) з обрахуванням міжнародного рейтингу
допускаються до участі у змаганні за умови сплати турнірного внеску згідно
додатку № 5 до Регламенту.
V. Умови проведення змагання
Змагання проводяться згідно правил шахів України від 01.07.2017 року.
5.1. Турнір-А з шахів серед чоловіків з нормою майстра спорту України
проводиться за коловою системою в 11 турів з контролем часу 90 хвилин + 30
секунд за кожний зроблений хід до закінчення партії кожному гравцю,
починаючи з першого, з використанням електронних шахових годинників.
5.2. Турнір-B проводиться за особистою швейцарською системою в 9 турів
з контролем часу 90 хвилин + 30 секунд за кожний зроблений хід до закінчення
партії кожному гравцю до закінчення партії кожному гравцю, починаючи з
першого, з використанням електронних годинників.
5.3.Турнір-C (ветерани) з класичних шахів проводиться за особистою
швейцарською системою у 9 турів з контролем часу 90 хвилин + 30 секунд за
кожний зроблений хід до закінчення партії кожному гравцю до закінчення
партії кожному гравцю, починаючи з першого, з використанням електронних
годинників.
5.3.Турнір-D (юнаки і дівчата) з класичних шахів проводиться за
особистою швейцарською системою в 9 турів з контролем часу 90 хвилин + 30
секунд за кожний зроблений хід до закінчення партії кожному гравцю до
закінчення партії кожному гравцю, починаючи з першого, з використанням
електронних годинників.
5.4.Турнір-E з блискавичних шахів проводиться за особистою
швейцарською системою в 9 турів з контролем часу по 3 хвилин + 2 секунди за
зроблений хід до закінчення партії кожному гравцю до закінчення партії
кожному гравцю, починаючи з першого, з використанням електронних
годинників.
VI. Порядок і умови визначення переможців змагання
6.1. Місця учасників змагання визначаються за найбільшою кількістю
набраних очок. У разі однакової кількості очок у двох та більше учасників
змагання перевага надається:
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особиста колова система
- за коефіціентом Зоннеборна-Бергера;
- за кількістю виграних партій;
- за результатом особистої зустрічі;
особиста швейцарська система
- за коефіціентом Бухгольца;
- за кількістю виграних партій;
- за результатом особистої зустрічі.
VII. Умови прийому учасників змагання
7.1. Витрати на відрядження учасників змагання (проїзд до місця змагання
і назад, харчування та проживання) несуть організації, які направляють їх на
змагання.
7.2. Проїзд до місця змагання та назад, проживання та харчування
іногородніх суддів змагання, харчування місцевих суддів та канцтовари за
рахунок громадської організації СК ,,Нафтохімік“ згідно кошторису змагань.
7.3. Витрати на запрошених майстрів спорту України та інше за рахунок
громадської організації СК ,,Нафтохімік“ згідно кошторису турніру та Додатку
№1 Регламенту змагань.
7.4.Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської
облдержадміністрації та Полтавська обласна федерація шахів несуть витрати на
проведення змагання в межах своїх кошторисів за рахунок по забюджетних
коштів.
VIII. Нагородження переможців змагання
8.1. Три перших призера турнірів-А,B,С,D,E нагороджуються грамотами
Управління у справах cім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної
адміністрації та призами за рахунок громадської організації СК ,,Нафтохімік “ і
турнірних внесків, згідно додатків №1-№5 до Регламенту змагань.
IX. Підготовка спортивних споруд
9.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року№ 2025 ,,Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціальновідведених
місць
для
проведення
спортивних
та
культурно-видовищних заходів”:
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під
час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворена управлінням у
справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації.
9.2. Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку
змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до
проведення змагань.
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9.3. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення чемпіонату, тягне за
собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
Х. Медичне забезпечення змагань
10.1.Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється
Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими
диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування,
відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів
загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються
кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини
обов‘язкова на змаганнях всіх рівнів. Лікар змагань входить до складу
суддівської колегії на правах заступника головного судді. Усі його рішення в
межах компетентності обов‘язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.
Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план
медичного забезпечення змагань та звіт з їх закінченням.
XI. Заявки, оформлення учасників змагання
11.1. Іменні заявки учасників на участь у змаганні подаються до
суддівської колегії змагання в день приїзду.
11.2. Учасники подають такі документа:
- іменну заявку, завірену печаткою та підписом структурних підрозділів
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та лікарем
спортивного диспансеру;
- на кожного учасника: паспорт, або свідоцтво про народження;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- кваліфікаційний білет;
- страховий поліс.
Примітка: у заявці вказуються прізвище, ім'я та по-батькові учасника; рік,
число та місяць народження; ідентифікаційний номер, освіта, спортивний
розряд чи звання, належність до спортивного відомства чи товариства, домашня
адреса. При відсутності будь-яких з вищезазначених документів учасники до
змагання не допускаються.
Підтвердження на участь надсилаються: до 25 грудня 2017 року:
на E-mail: chessman1@ukr.net
Контактні телефони:
0955139242, 0967098179 - президент ПОФШ Щербов
Григорій Анатолійович
Даний Регламент є офіційним викликом на змагання.
Регламент розроблено на засіданні Ради Федерації 24.10.2017 року.

