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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського шахового турніру на кубок курінних
УПА – Південь «Крука» та «Кропиви» з 07 жовтня по 08 жовтня 2017 р.
1. Мета та завдання
 Гідне вшанування пам’яті курінних УПА-Південь «Крука» та
«Кропиви»;
 Популяризація шахів в районі;
 Підвищення спортивного та творчого рівня учасників турніру;
 Встановлення товариських зв’язків з шахістами різних регіонів
України;
2. Місце і час проведення
 м. Шумськ Тернопільської області, Шумський будинок школяра;
 07-08 жовтня 2017 року;
 Відкриття турніру 07 жовтня 2017 р. о 12.00 год.
3. Учасники турніру
 До змагань допускаються шахісти України;
 В турнірі приймають участь шахісти не нижче 1-го спортивного
розряду;
 Благодійний внесок – 30 грн.
 Всі учасники турніру повинні мати паспорт та ідентифікаційний код.
4. Система проведення турніру
 Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів за правилами
швидких шахів ФІДЕ 2014 року;
 Контроль часу 25 хв. кожному учаснику до закінчення партії.
5. Визначення переможців
 Переможці визначаються по більшій кількості набраних очок.
При рівності очок перевага надається за кращим:
- коефіцієнтом С.Бухгольця;
 коефіцієнтом Бухгольця;
 більшою кількостю перемог;
У випадку поділу 1-2 місця - «армагідон».

6. Нагородження
1. Переможці та призери змагання нагороджуються грамотами та
іменними медалями
відділу освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації. В турнірі встановлено 8 основних призів: 1м1500 грн. 2 – 1200 грн. 3 – 900 грн. 4 – 800 грн. 5 – 700 грн. 6 – 600 грн.
7 – 500 грн. 8 – 400 грн.
та три призи для представників Шумського району.
Додаткові призи : за кращий результат серед першорозрядників, ветеранів,
інвалідів, дітей до 14 років при умові участі в номінації шість і більше
шахістів.
Приз дається один в одні руки.
7. Фінансові витрати
 Витрати по оплаті призових місць, , придбання сувенірів за рахунок
спонсорів турніру, оплата харчування суддівської колегії та
обслуговуючого персоналу, грамоти та іменні медалі за рахунок
відділу освіти, молоді та спорту.
 Проїзд, розміщення та харчування учасників турніру за власний
рахунок, або за рахунок відряджуючої організації.
ПРИМІТКА:.
Підтвердження на участь в турнірі подається до 02 жовтня 2017
року телефони: 0971071775, 0500878429. Письмове підтвердження подається
у відділ освіти, молоді та спорту Шумської райдержадміністрації до
29 вересня 2017 р.
Проживання в готелі – 80 грн. за ніч, на базі -40 грн.
По підтвердженнях отриманих після 02 жовтня 2017 року
проживання учасникам турніру не гарантується.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.
Начальник відділ освіти,
молоді та спорту Шумської
райдержадміністрації

І.М.ПАНЧУК

