Затверджую:
Голова правління
ДГО «Оболонь – Гросмейстер»
Шистарьов С.Ю.
ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення Семи етапів та одного фіналу
V Всеукраїнського змагання з швидких шахів серед школярів
«2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ОБОЛОНІ»
м. Київ
04 листопада 2017 рік – 19 травня 2018 рік
І. ТУРНІРИ:
1. «А» (2001 – 2004 роки народження)
2. «Б» (2005 – 2007 роки народження).
3. «В» (2008 – 2012 роки народження).
ІI. ТЕРМІН, УМОВИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ:
Змагання проводиться у м. Києві в приміщенні шахового клубу «Оболонь»
(04074 вул. Агрегатна, 9) за швейцарською системою в 7 турів.
Початок турнірів в 10.30.
Змагання проводяться у відповідності з Правилами шахової гри та турнірними
правилами ФІДЕ, що діють з 1 липня 2017 року.
III. Контроль часу – 10 хвилин до кінця партії + 5 сек. за зроблений хід 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
скорочених коефіцієнтів Бухгольця.
V. Нагородження особистого заліку:
Призери етапів нагороджуються дипломами та грошовими призами.
Нагородження грошовими призами кожного етапу:
1 місце – 16%; від зібраних коштів, 2 місце – 14%, 3 місце – 12%, 4 місце – 10%,
5 місце – 8%; 6 місце – 6%, 7 місце – 5%, 8 місце – 4%,
Дівчата: 1 місце – 3%; 2 місце – 2%.
Турнірний внесок: 70 грн з учасника.
Турнірний внесок фіналу: 120 грн з учасника.
Призери етапів + 10 кращих учасників, які набрали найбільшу кількість очок
за сумою етапів (за результатом кращих чотирьох етапів) потрапляють до фіналу.

Переможці та призери фіналу нагороджуються дипломами, медалями та
грошовими призами.
Нагородження грошовими призами призерів фіналів в турнірах «Б» та «В»:
1 місце – 1000 грн., 2 місце – 800 грн., 3 місце – 600 грн., 4 місце – 400 грн.,
5 місце – 300 грн., 6 місце – 250 грн., 7 місце – 200 грн., 8 місце – 150 грн.
Дівчата: 1 місце – 200 грн., 2 місце – 150 грн., 3 місце – 120 грн.
Нагородження медалями: по 330 грн.
Всього: по 4500 грн. на кожен фінальний турнір.
Розклад проведення етапів:
№ Етапу

Дата проведення

День неділі

1 етап

04 листопада

субота

2 етап

25 листопада

субота

3 етап

24 грудня

неділя

4 етап

27 січня

субота

5 етап

24 лютого

субота

6 етап

17 березня

субота

7 етап

28 квітня

субота

Фінал

19 травня

субота

VI. Витрати на участь шахістів з інших міст
Проїзд, проживання, харчування – за рахунок організацій, що відряджують.
Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.
Організатор змагання, національний суддя

Шистарьов С.Ю.

