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РЕГЛАМЕНТ
проведення Всеукраїнського шахового турніру присвяченого пам’яті
Олександра Подольського за підтримки відділення Національного
Олімпійського комітету України в Київській області

1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Турнір проводиться з метою:
- популяризація шахів в Київській області та в Україні;
- вдосконалення майстерності та визначення найсильніших шахістів;
- підвищення кваліфікації та класифікаційного рівня шахістів;
- підготовка шахістів до участі в обласних, національних та міжнародних шахових турнірах.
ІІ.СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Турнір проводиться з 14 по 16 грудня 2018 року в м. Біла Церква вул. Курсова 22а ДЮСШ
«Юність» в двох групах А і Б. Реєстрація учасників 14 грудня 2018 року з 14.00 до 15.30.
Урочисте відкриття о 16.00 год. Початок змагань о 16.30.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ
Загальне керівництво здійснює Київська обласна федерація шахів та відділення Національного
Олімпійського комітету України в Київській області. Безпосереднє проведення змагань покладається на
головну суддівську колегію.
ІV. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ
Турніри проходяться за правилами шахів ФІДЕ, за швейцарською системою в 10 турів з обрахунком
міжнародного рейтингу зі швидких шахів (перші 5 турів) та обрахунком українського рейтингу (6-10 тури).
Перші 5 турів турніру проходять з контролем 15 хвилин + 10 секунд після кожного зробленого ходу
кожному учаснику на всю партію, 6-10 тури проходять з класичним контролем 45 хвилин + 30 секунд після
кожного зробленого ходу кожному учаснику на всю партію.
V. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
У турнірі «А» беруть участь шахісти 2004 року народження та молодші, які сплатили благодійний
турнірний внесок. У турнірі «Б» беруть участь шахісти 2008 року народження та молодші, які сплатили
благодійний турнірний внесок. Благодійний внесок — 100 грн.
VІ. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів” підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною виникнення надзвичайних
обставин під час проведення Змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможці турнірів визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. За однакової кількості
набраних очок місця визначаються за додатковими показниками (повний коефіцієнт Бухгольця,
усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням: 1 найгіршого результату, 2 найгірших результатів, 3
найгірших результатів, 1 найгіршого та 1 найкращого результатів).
VIІІ. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
Витрати, пов’язані з проведенням змагань: харчування суддів, нагородження переможців та призерів
дипломами та медалями, кубками - переможців в кожній віковій групі, за рахунок коштів не заборонених
законодавством.
Гарантований призовий фонд складається з 10 000 грн. спонсорських коштів. Основних призів в
обох турнірах буде не менше семи, передбачено нагородження в додаткових категоріях.
ІХ . МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що
затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614 до медичного
забезпечення спортивно-масових заходів залучаються кваліфіковані медичні працівники.
Х. РЕЄСТРАЦІЯ
Обов’язкова попередня реєстрація: yunist2016@ukr.net. Рєстрація учасників триває до 12 грудня 2018 року.
ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ

