III Міжнародний шаховий фестиваль
«Квітуча Яворівщина 2019»
I. Мета
 Популяризація шахової гри серед молоді Яворівщини;
 Розвиток дружніх стосунків з шаховими осередками Львівщини та зарубіжжя.
II. Організатори






Яворівська районна рада;
Яворівська районна адміністрація;
Новояворівська міська рада;
Львівська обласна шахова федерація;
Новояворівський шаховий клуб.

III. Час і місце проведення
Турнір проводиться 12-14 квітня 2019р.
в приміщені мотелю «Соната», вул. Т.Шевченка 28, м. Новояворівськ.
Підтвердження реєстрації 12 квітня, п’ятниця – 0830
Відкриття турніру
12 квітня, п’ятниця – 0930
1 Тур
12 квітня, п’ятниця – 1000
2 Тур
12 квітня, п’ятниця – 1400
3 Тур
12 квітня, п’ятниця – 1700
4 Тур
13 квітня, субота
– 1000
5 Тур
13 квітня, субота
– 1400
6 Тур
13 квітня, субота
– 1700
7 Тур
14 квітня, неділя
– 0930
8 Тур
14 квітня, неділя
– 1330
9 Тур
14 квітня, неділя
– 1630
Закриття турніру
14 квітня, неділя
– 1930
IV. Внески
– 230грн. для учасників з міжнародним рейтингом;
– 370грн. для учасників без міжнародного рейтингу.
V. Система проведення змагань
Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів за правилами класичних шахів. Контроль часу
60 хвилин + 30 секунд на хід кожному учаснику до закінчення партії з використанням електронних
шахових годинників. Запізнення на тур 60 хвилин. Визначення пар учасників наступного туру
здійснюється після закінчення усіх партій попереднього туру за комп’ютерною програмою ФІДЕ “Swiss
Manager”. В турнірі буде здійснений обрахунок міжнародного рейтингу з класичних шахів.

VI. Учасники
До участі в шаховому фестивалі допускаються шахісти, які попередньо зареєструвалися і сплатили
благодійний внесок.
Міжнародні майстри та гросмейстери звільнені від турнірного внеску та будуть забезпечені
проживанням.
Реєстрація учасників 12 квітня 2019р. з 830 до 930 в турнірному залі.
Хто не зареєструвався до 930 може бути допущений до турніру з 2 туру.
Попередня реєстрація – https://goo.gl/forms/5QjPP1QFow8FiSTp1
VII. Визначення переможців
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця визначаються:
 коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату; повний; з відкиданням 2
найгірших результатів; і тд.;
 за результатом особистої зустрічі за умови, що всі учасники розподілу місць грали між собою.
VIII. Нагородження

Основні:
I. місце – кубок, грамота та 5000грн.;
II. місце – кубок, грамота та 4000грн.;
III. місце – кубок, грамота та 3000грн.;
IV. місце – грамота та 2000грн.;
V. місце – грамота та 1500грн.;
VI. місце – грамота та 1000грн.;

I.
II.
III.
IV.

Серед жінок:
місце – кришталева ваза, грамота та 3000грн.;
місце – кришталева ваза, грамота та 2000грн.;
місце – кришталева ваза, грамота та 1500грн.;
місце – кришталева ваза, грамота та 1000грн.;

2006р.н. і молодші:
I. місце – медаль, грамота та 1500грн.;
II. місце – медаль, грамота та 1200грн.;
III. місце – медаль, грамота та 900грн.;
IV. місце – медаль, грамота та 600грн.;

Організатори залишають за собою право на внесення змін до даного положення.
Учасники отримують тільки 1 нагороду в руки.
IX. Проживання
Мотель «Соната» - контактний тел. +38(067)9351755 – Ольга Іванівна
2-х особові номера – 400грн.
Мотель «Шкло» - контактний тел. +38(067)7952274 – Анна Миколаївна
2-х особові номера – 350грн.; 3-х особові номера – 400грн. (1км від місця гри)
Гуртожиток - контактний тел. +38(067)4937328 – Марія Іванівна.
2-х, 3-х та 4-х особові номера – 85грн. з людини. (200м від місця гри)
X. Суддівство
Турнірний директор – Андрій Матвійчук, моб. тел. – (097) 033 2555, (095) 097 0067;
Головний суддя – Володимир Грабінський, моб. тел. – (097) 747 1673;
Головний секретар – Богдан Матвійчук, моб. тел. – (063) 038 5345.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ШАХОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ

