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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ XXVII МІЖНАРОДНОГО ШАХОВОГО ФЕСТИВАЛЮ
«КИЇВСЬКА ВЕСНА НА ОБОЛОНІ» м. Київ: 25 березня – 01 квітня 2017 р.
1. ТУРНІРИ:
I. Турнір «ОПЕН» FIDE з обрахунком рейтингів FIDE та України – до 70 учасників;
II. «А» – з обрахунком рейтингу України до 60 учасників
III «B» (2003 – 2004 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 70 учасників;
IV «C» (2005 – 2006 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 70 учасників;
V. «D» (2007 – 2008 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 70 учасників;
VI. «E» (2009 – 2010 роки народження) – до 70 учасників.
VII. «F» Бліц – турнір FIDE з обрахунком рейтингу FIDE – до 80 учасників.
VIII.«G» Рапід – турнір FIDE з обрахунком рейтингу FIDE – до 80 учасників.
IX. «H» Бліц – турнір (учасники 2007 – 2011 роки народження) – до 80 учасників.
X. «I» Рапід – турнір (2003 – 2006 та 2007 – 2011 роки народження) – до 100 учасників.
2. Мета та завдання:
- популяризація шахів в Оболонському районі міста Києва - виявлення найсильніших шахістів
- підвищення спортивної майстерності шахістів - зміцнення дружніх зв’язків любителів шахів.
3. Організатори фестивалю:
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації, управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та
дитяча громадська організація «Оболонь–Гросмейстер». Безпека та технічне забезпечення
заходу покладається на головного суддю змагання Шистарьова С.Ю.
4. Термін та місце проведення:
Змагання проводяться з 25 березня по 01 квітня 2017 р. в приміщенні загальноосвітнього
навчального закладу № 219, за адресою: проспект Оболонський, 2-б (станція метро «Оболонь»).
Реєстрація: Для киян та для приїжджих учасників турнірів «B», «C», «D», «E» – 24 березня:
12.00 – 21.00 та для приїжджих: 25 березня: 08.00 – 09.30 в с/ш № 219.
Реєстрація: Для турніру «ОРЕN – FIDE та турніру «А» 25 березня до 12.30.
5. Система проведення:
Швейцарська система у 9 турів з обрахуванням українського рейтингу. Визначення пар
учасників відбувається за комп’ютерною програмою Swiss master 5.5». Для турнірів FIDE
визначення пар учасників відбувається за комп’ютерною програмою «Swiss-Manager».
Контроль часу – Турніри «B», «C», «D», «E» 1 година 30 хвилин до закінчення партії
кожному учаснику.
Для турніру FIDE та турніру «А»: Контроль часу – 1 година 30 хвилин до закінчення
партії кожному учаснику + 30 сек. за кожен зроблений хід починаючи з першого.
Швидкі шахи (Рапід) 10 хвилин + 5 сек. за хід до кінця партії кожному учаснику;
Бліц – турнір: 3 хвилини + 3 сек. на хід до кінця партії.
Кожен учасник має можливість два рази взяти нічию без гри (крім останніх двох турів).
Про це він повинен заявити до жеребкування чергового туру.
Турніри проводяться відповідно «Правилам шахової гри ФІДЕ», які діють з 1 липня 2014 р.

6. Благодійний турнірний внесок участі у фестивалі: 100 гривень України.
Для командного заліку внесок: 100 гривень на команду. Внесок для турнірів «H» та «I» – 50 грн.
Для турніра FIDE–ОПЕН додатково на обрахунок рейтингу (Євро – станом на 01.02.2017 р.):
Учасники, які мають рейтинг FIDE більше 2400 грають без внеску, учасники, які мають рейтинг
FIDE менше 2400: на обрахунок – 40 грн., які не мають рейтингу FIDE – 150 грн.
Внесок для турнірів «F» та «G» – 100 грн. Для ветеранів (60 років та більше) – 80 грн.
7. Визначення переможців в особистому заліку:
Переможці в особистому заліку визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
У разі рівної кількості очок перевага надається учаснику, який має кращі показники за
системою коефіцієнтів Бухгольця, прогресивному коефіцієнту, скороченому Бухгольцу.
8. Нагородження особистого заліку:
Переможці та призери змагань нагороджуються грошовим призом, медалями та дипломами
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
9. Командний залік:
Команда формується з 4 учасників та одного запасного, які наберуть найбільшу кількість
очок. В команді можливо не більше двох учасників з турнірів «В», «С», «D», «E».
10. Сімейний залік: До складу команди входять 2 учасника з однієї сім’ї.
11. Визначення переможців командного заліку та нагородження переможців:
Місця команд визначаються за найбільшою сумою набраних очок команди. У разі рівної
кількості очок, перевагу має команда, яка має кращі показники за – прогресивним командним
коефіцієнтом – найменшої суми місць учасників команди.
Команди, які зайняли місця з 1 по 6 нагороджуються кубком, а учасники команд, які зайняли
три перших місця, нагороджуються дипломами та медалями Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації. Учасники команд призерів нагороджуються також призом.
Розклад змагання:
№ туру
Години проведення
№ туру
Години проведення
День неділі
1 зміна
Турнірів «B, C, D, E»
2 зміна
Турнірів «FIDE», «А»
Відкриття:
25 березня,
10.00 – 10.30
1
13.30 – 17.30;
1
субота
10.30 – 13.30
2
17.30 – 22.00
2
26 березня,
3
13.00 – 17.30;
09.30 – 12.30
3
неділя
4
17.30 – 22.00
27 березня,
09.30 – 12.30;
4
5
16.00 – 21.30
понеділок
12.30 – 15.30
5
28 березня,
6
13.00 – 17.30;
09.30 – 12.30
6
вівторок
7
17.30 – 22.00
7
29 березня,
09.30 – 12.30;
8
16.00 – 20.30
8
середа
12.30 – 15.30
30 березня,
09.30 – 12.30;
9
9
15.30 – 20.00
четвер
12.30 – 15.30
Нагородження переможців:
16.00 – 17.00
20.00 – 20.30
Бліц-турнір
31 березня,
Бліц-FIDE
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
«H»
п’ятниця
турнір «F»
Рапід-турнір
01 квітня,
Рапід-FIDE
11.00 – 16.00
11.00 – 16.00
«I»
субота
турнір «G»
12. Витрати на участь шахістів з інших міст:
Проїзд, проживання, харчування – за рахунок організацій, що відряджають.
13. Попередньо заявки надсилати:Email: Shystarovsergey@bigmir.net Моб.тел.093-4163498
14. Дане положення є офіційним запрошенням на змагання
Головний суддя (арбітр національної категорії)
Головний суддя турнірів FIDE (міжнародний суддя)

Шистарьов С.Ю. (м. Київ)
Товчига О.Г.(м. Київ)

Місце
1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
6 місце
7 місце
8 місце
9 місце
10 місце
11 місце

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ
НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗЕРІВ
«ОПЕН» FIDE
(60 учасників)
Сума
Доповнення
3000 грн медаль, диплом
2500 грн медаль, диплом
2000 грн медаль, диплом
1500 грн
1000 грн
800 грн
700 грн
600 грн
500 грн
400 грн
300 грн

12 місце
1 місце
серед жінок
2 місце
серед жінок
3 місце
серед жінок
1 місце
серед ветеранів
1 місце
серед школярів
Рейтинговий
Всього:

200 грн
500 грн

медаль, диплом

300 грн

медаль, диплом

200 грн

медаль, диплом

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ
НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗЕРІВ
ТУРНІРІВ «А», «B», «C», «D», «E»
(У п’яти турнірах всього 300 учасників)
Місце
Сума
Доповнення
1 місце
1000 грн медаль, диплом
2 місце
800 грн
медаль, диплом
3 місце
700 грн
медаль, диплом
4 місце
600 грн
5 місце
500 грн
6 місце
400 грн
7 місце
300 грн
8 місце
200 грн
9 місце
150 грн
10 місце
100 грн
1 місце
300 грн
медаль, диплом
серед дівчат
2 місце
200 грн
медаль, диплом
серед дівчат
3 місце
100 грн
медаль, диплом
серед дівчат

200 грн
200 грн
100 грн
15000 грн

Головний суддя (арбітр національної категорії)

Всього:

5350

Шистарьов С.Ю. (м. Київ)

