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Положення

відкритого обласного шахового турніру «Калинівка-2019»

1.Мета та задачі.
Змагання проводяться з метою:
- пропаганди та популяризації шахової гри;
- підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи ВОФШ;
- зростання кваліфікації шахістів Вінницької області.
2. Термін та місце проведення
Змагання проводяться в Гущинецькому вищому професійному училищі
с.Гущинці Калинівського р-ну Вінницької області з 14 по 16 червня 2019 р.
Реєстрація учасників 14 червня до 17.55 год. Початок змагань о 18.00 годині.
3. Керівництво змагання
Загальне керівництво покладається на Калинівську міську раду, Федерацію шахів
м.Калинівки та Вінницьку обласну федерацію шахів.
Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівські колегії, затверджені
Вінницькою обласною федерацію шахів.
4. Умови проведення змагань.
Змагання проводиться за регульованою швейцарською системою, кількість
турів –10. Внесок – 200 грн., для молоді до 14 років (2005 р.н. і молодші) і
ветеранів (старше 60 років) – 150 грн. Проживання становить 50 грн. за добу (мати
з собою постільну білизну). Допускаються шахісти не нижче 3 спортивного
розряду. Увага! Учасникам мати з собою шаховий інвентар (хоча б шахи).
Можливе включення до турніру з 2 або 3 туру з 50% результатом. 3-й тур
починається 15 червня (субота) о 10.00 год. Головний організатор О.Штельмах
може забезпечити безкоштовний трансфер з Калинівки (за домовленістю) в суботу
на 3 тур). Контроль часу –30 хв. кожному учаснику на всю партію.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2019 р.,
З обрахунком міжнародного рейтингу з швидких шахів.
Проїзд, проживання, харчування та сплата внеску за рахунок самих спортсменів
або відряджуючих організацій.
5. Умови підведення підсумків.
Призове місце визначається по найбільшій кількості набраних очок. У випадку
рівності очок у двох чи більше учасників місце визначається:
- за системою коефіцієнтів Бухгольця;
- за скороченою системою коефіцієнтів Бухгольця;
- за прогресивною системою.
6. Нагородження
Призери змагань нагороджуються грамотами та грошовими призами.
Призовий фонд становить – 4 тис. грн. спонсорських коштів (2 тис. забезпечує
голова Калинівської федерації шахів Олександр Штельмах і 2 тис. президент
ВОФШ Аркадій Найдіч) та 100 % внесків. 10 основних призів. Передбачені
призи кращій жінці, кращому ветерану (старше 60 років), молоді до 12 років,
кращому шахісту Калинівки, кращому ветерану Калинівки.
Конт. тел. :067-451-71-66 Штельмах Олександр Казимирович;
Боднар Микола Миколайович, 8-097-275-95-89, 063-367-36-29.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

Корисна інформація
Як добиратися до Гущінців? З автовокзалу м.Калинівки в 17.10 год. відправляється
автобус на Гущинці (вартість біля 20 грн.). Організатори також будуть зустрічати
учасників на автовокзалі біля 1 платформи в цей час, але обов’язково потрібно
зв’язатися з Штельмахом О.К. Відстань від Києва до Калинівки 230 км., з
Житомира до Калинівки – 100 км., з Бердичева до Калинівки – 55 км., з Вінниці до
Калинівки – 25 км.
Гущинці мальовниче і гарне місце. Через Гущинці тече річка Південний Буг, тому
буде можливість порибалити і покупатись (беріть з собою вудки і плавки). Також
беріть з собою футбольний і волейбольні м’ячі, інвентар для гри в пінг-понг.
Увага, учасникам хто буде проживати в гуртожитку потрібно мати з собою
постільну білизну.
Отже, в Гущинцях можна буде поєднати гру в шахи і відпочинок!

Запрошуємо на Вінниччину!

