ПОЛОЖЕННЯ
про проведення III-х Всеукраїнських турнірів FIDE
Швидкі шахи (Рапід) та Бліц – турніри FIDE «Кубок Оболоні»
І. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ:
Змагання проводяться у м. Києві в приміщенні шахового клубу «Оболонь»
(вул. Агрегатна, 9) за швейцарською системою в 9 турів в Рапіді та 11 турів в Бліці.
Змагання проводяться у відповідності з Правилами шахової гри та турнірними
правилами ФІДЕ, що діють з 1 липня 2014 року.
II. Контроль часу – Швидкі шахи (Рапід) 10 хвилин + 5 сек. за хід до кінця партії
кожному учаснику та в Бліці: 3 хвилини + 2 сек. на хід до кінця партії.
III. Підведення підсумків:
Місця визначаються за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або
більше учасників місця визначаються (у порядку пріоритетів) за наступними
додатковими показниками – За системою коефіцієнтів Бухгольця – за системою
скороченого коефіцієнту Бухгольця – за коефіцієнтом Прогресу.
IV. Нагородження особистого заліку:
Переможці та призери змагань нагороджуються грошовими призами.
Турнірний внесок: 100 грн з учасника (школяри, дівчата та ветерани – 80 грн.).
Призери кожного турніру звільнюються від внесків на наступні два турніри.
За призерів турнірів, внесок здійснюють організатори змагання.
Розклад змагання:
День неділі
Назва турніру
Початок змагання
№ турніру Дата проведення
1
29 серпня
понеділок
Бліц – турнір
16.00
19 листопада
субота
Бліц – турнір
17.00
2
20 листопада
неділя
Швидкі шахи
11.00
24 грудня
субота
Бліц – турнір
17.00
3
25 грудня
неділя
Швидкі шахи
11.00
21 січня
субота
Бліц – турнір
17.00
4
22 січня
неділя
Швидкі шахи
11.00
18 лютого
субота
Бліц – турнір
17.00
5
19 лютого
неділя
Швидкі шахи
11.00
31 березня
п‘ятниця
Бліц – турнір
16.00
6
01 квітня
субота
Швидкі шахи
11.00
17 червня
субота
Бліц – турнір
17.00
7
18 червня
неділя
Швидкі шахи
11.00
Головний суддя, міжнародний арбітр

Товчига О.Г.

Організатор змагання, національний суддя

Шистарьов С.Ю.

ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення IV-х Міських турнірів з швидких шахів (Рапід) серед школярів.
«2016 – 2017 навчальний рік на Оболоні»
м. Київ» 01 листопада 2016 рік – 20 травня 2017 рік
І. ТУРНІРИ:
1.«А» (2003 – 2006 роки народження);
2. «Б» (2007 – 2011 роки народження).
ІI. ТЕРМІН, УМОВИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ:
Змагання проводяться у м. Києві в приміщенні шахового клубу «Оболонь»
(04074 вул. Агрегатна, 9) та в приміщенні Скандинавської гімназії Дарницького
району (02140 вул. Бориса Гмирі, 3-б) за швейцарською системою в 7 турів.
Змагання проводяться у відповідності з Правилами шахової гри та турнірними
правилами ФІДЕ, що діють з 1 липня 2014 року.
III. Контроль часу – 15 хвилин до кінця партії кожному учаснику.
IV. Підведення підсумків:
Місця визначаються за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або
більше учасників місця визначаються (у порядку пріоритетів) за наступними
додатковими показниками – За системою коефіцієнтів Бухгольця – за системою
скороченого коефіцієнту Бухгольця – за коефіцієнтом Прогресу.
V. Нагородження особистого заліку:
Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами та грошовими
призами.
Турнірний внесок: 50 грн з учасника.
Призери кожного турніру звільнюються від внесків на наступний турнір.
Розклад змагання:
№ турніру
1
2
3
4
5
6
7
8

Дата проведення

Місце проведення

05 листопада, субота
ш/клуб «Оболонь», вул. Агрегатна, 9
17 грудня, субота
Скандинавська гімназія, вул. Б.Гмирі, 3-б
24 грудня, субота
ш/клуб «Оболонь», вул. Агрегатна, 9
21 січня, субота
ш/клуб «Оболонь», вул. Агрегатна, 9
18 лютого, субота
ш/клуб «Оболонь», вул. Агрегатна, 9
31 березня, п’ятниця
Бліц – турнір
01 квітня, субота
Швидкі шахи
22 квітня, субота
ш/клуб «Оболонь», вул. Агрегатна, 9
20 травня
Скандинавська гімназія, вул. Б.Гмирі, 3-б

Організатор змагання, національний суддя

Години

10.30 – 16.00
10.30 – 16.00
10.30 – 16.00
10.30 – 16.00
10.30 – 16.00
16.00 – 19.00
11.00 – 16.00
10.30 – 16.00
10.30 – 16.00

Шистарьов С.Ю.

