Затверджую:
Погоджено:
Начальник відділу у справах
Начальник управління
сім’ї, молоді та спорту
освіти Оболонської
Оболонської районної в місті районної в місті Києві
Києві державної адміністрації державної адміністрації
________ Образцов О.В.
__________Вахнюк Н.М.
«

I.
II
III
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

» січня 2018 р.

«

» січня 2018 р.

Погоджено:
Голова правління ДГО
«Оболонь-Гросмейстер»
_______Шистарьов С.Ю.
«02» січня 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ XXVIII МІЖНАРОДНОГО ШАХОВОГО ФЕСТИВАЛЮ
«КИЇВСЬКА ВЕСНА» м. Київ: 25 березня – 01 квітня 2018 р.
1. ТУРНІРИ:
«А» – з обрахунком рейтингу України до 80 учасників;
«B» (2004 – 2005 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 80 учасників;
«C» (2006 – 2007 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 80 учасників;
«D» (2008 – 2009 роки народження), обрахунок рейтингу України – до 80 учасників;
«E» (2010 – 2011 роки народження) – до 80 учасників.
«F» Бліц – турнір FIDE з обрахунком рейтингу FIDE – до 100 учасників.
«G» Рапід – турнір FIDE з обрахунком рейтингу FIDE – до 100 учасників.
«I» Рапід – турніри (2004 – 2007 та 2008 – 2012 роки народження) – до 120 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 2018 р. в приміщенні загальноосвітнього
навчального закладу № 219, за адресою: проспект Оболонський, 2-б (станція метро «Оболонь»).
Реєстрація: Для киян та для приїжджих учасників турнірів «А», «B», «C», «D», «E»
– 24 березня: 12.00 – 20.00. Для приїжджих додатково: 25 березня: 08.00 – 09.30 в с/ш № 219.
Реєстрація учасників турнірів: «А» та «B» подовжено 25 березня до 12.30.
Примітка: Всі учасники, які не вспіли на реєстрацію, будуть допущенні в перший день до
змагання на дві години пізніше.
5. Система проведення:
Швейцарська система у 9 турів з обрахуванням українського рейтингу. Визначення пар
учасників відбувається за комп’ютерною програмою «Swiss-Manager».
Контроль часу – Турніри «C»,«D»,«E»: 1 година 30 хв. до закінчення партії кожному учаснику.
Контроль часу – для турнірів «А» та «В»: – 1 година 30 хвилин до закінчення партії кожному
учаснику + 30 сек. за кожен зроблений хід починаючи з першого.
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 2017 р.
Швидкі шахи (Рапід) 10 хвилин + 5 сек. за хід до кінця партії кожному учаснику; 9 турів.
Бліц – турнір: 3 хвилини + 2 сек. на хід до кінця партії; 11 турів.
6. Благодійний турнірний внесок участі у фестивалі: 200 гривень України.
Внесок для турнірів «F» та «G» – 120 грн. Для турнірів «I» – 100 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, 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, які наберуть найбільшу кількість очок. В команді
можливо не більше двох учасників з турнірів «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 «C, D, E»
2 зміна
Турніру «А», «В»
Відкриття:
25 березня,
10.00 – 10.30
Відкриття:
13.30 – 14.00
неділя
25 березня,
1
14.00 – 18.00;
1
10.30 – 13.30
неділя
2
18.00 – 22.00
26 березня,
3
13.30 – 17.30;
2
10.00 – 13.00
понеділок
4
17.30 – 22.00
3
27 березня,
10.00 – 13.00;
5
16.30 – 20.30
4
вівторок
13.00 – 16.00
28 березня,
6
13.30 – 17.30;
5
10.00 – 13.00
середа
7
17.30 – 22.00
6
29 березня,
10.00 – 13.00;
8
16.30 – 20.30
7
четвер
13.00 – 16.00
8
30 березня,
09.30 – 12.30;
9
15.30 – 20.00
9
п’ятниця
12.30 – 15.30
Нагородження переможців:
16.00 – 17.00
20.00 – 20.30
Рапід-турнір
31 березня,
Бліц-FIDE
11.00 – 16.00
13.00 – 16.00
FIDE «I»
субота
турнір «F»
01 квітня,
Рапід-турнір
11.00 – 16.00
неділя
FIDE «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)

Шистарьов С.Ю. (м. Київ)

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗЕРІВ
ТУРНІРІВ «А», «B», «C», «D», «E» (у 5 турнірах – 400 учасників)
Місце
Сума
Доповнення
Місце
Сума
Доповнення
1 місце
2000 грн медаль, диплом
10 місце
400 грн
2 місце
1500 грн медаль, диплом
11 місце
300 грн
3 місце
1200 грн медаль, диплом
12 місце
200 грн
4 місце
1000 грн
1 місце серед дівчат
600 грн
медаль, диплом
5 місце
900 грн
2 місце серед дівчат
500 грн
медаль, диплом
6 місце
800 грн
3 місце серед дівчат
400 грн
медаль, диплом
7 місце
700 грн
4 місце серед дівчат
300 грн
При участі
більше 10 дівчат
8 місце
600 грн
5 місце серед дівчат
200 грн
9 місце
500 грн
Спеціальні 4 призи
по 100 грн
Всього: по 12500 грн.
В турнірі «А» є вірогідність збільшення призового фонду.
Головний суддя (суддя національної категорії)

Шистарьов С.Ю. (м. Київ)

________________________________________________________________________________
Положення
Про проведення "Дитячого чемпіонату України з сьогі - 2018"
1. Мета турніру: популяризація гри сьогі в Україні, визначення найсильнішого гравця України
серед гравців віком до 18 років.
2. Змагання проводяться з 24 по 26 березня 2018 р. в приміщенні загальноосвітнього
навчального закладу № 219, за адресою: проспект Оболонський, 2-б (станція метро «Оболонь»).
3. Учасники турніру: До участі в турнірі допускаються громадяни України та іноземні
громадяни, які засвоїли правила гри та яким на момент турніру не виповнилось 18 років.
4. Регламент турніру: 7 турів, система Мак-Магон (при кількості учасників менше 16 чоловік
турнір проводиться за швейцарською системою).
5. Контроль часу: 30 хвилин на партію + бойомі 1 хвилина на хід.
6. Особливі положення:
а) Сеннічіте - партія переграється з укороченим контролем часу: 10 хвилин без бьойомі.
б) Дзісьогі - проводиться підрахунок очок згідно "27-очкової заявної системі".
(Ладдя і слон при підрахунку коштують 5 очок, король - 0 очок, решта - по 1 очку).
Рішення про виникнення одного з даних положень в партії гравців приймається і фіксується
головним суддею турніру.
7. Розклад турів: 24 березня (субота):

11-30 - відкриття турніру,
12-00 - 1 тур, 14-00 - 2 тур, 16-00 - 3 тур
25 березня (неділя):
10-00 - 4 тур, 12-00 - 5 тур, 14-00 - 6 тур
26 березня (понеділок): 10-00 - 7 тур, 12-00 - закриття турніру, нагородження.

8. Нагородження:
8.1. Учасники, які посіли 1-3 місця, нагороджуються медалями, дипломами та цінними призами.
8.2. Місця в турнірі визначаються відповідно до кількості очок Макмагона (при швейцарській
системі - за кількості набраних очок).
8.3. У разі однакової кількості очок Макмагона (набраних очок) місця визначаються з
використанням наступних показників (в порядку убування пріоритетів):
- Коефіцієнт Бухгольца (SOS) - Коефіцієнт Бергера (SODOS); - особиста зустріч.
8.4. При збігу всіх показників п. 8.3 у учасників, які ділять призове місце, між ними буде
проведено додаткове змагання на умовах, які визначить головний суддя турніру.
9. Внесок за участь у турнірі: 9.1. Розмір турнірного внеску - 120 гривень
9.2. Для учасників молодше 14 років та для Членів УФС турнірний внесок – 60 грн.
9.3. Всі витрати гравців щодо участі в турнірі несуть організації, що відряджають.
10. Головний суддя турніру - Байденко Б.В. (066) 341-01-57.

