ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ШАХОВОГО ФЕСТИВАЛЮ
«МЕМОРІАЛ Ю.С. ПРИВАЛОВА»
Меморіал Привалова. Діти
1. МЕТА ФЕСТИВАЛЮ.
Міжнародний відкритий шаховий турнір “Меморіал Юрія Привалова - 2018”
приурочений пам`яті Юрія Привалова, міжнародного майстра, провідного тренера Львівщини та
України, вихованцями якого є плеяда, сьогодні відомих шахістів: міжнародні гросмейстери
Фірман Назар, Букса Наталя, член збірної України Юрій Криворучко. Разом з ними Юрій
Стахович консультував та тренував величезну кількість шахістів, які з його допомогою
досягнули хороших результатів.
Метою турніру є розвиток та популяризація шахів у місті Львові та Україні. Підвищення
рівня кваліфікації , вдосконалення майстерності шахістів. Налагодження зв'язків між шаховими
громадами різних регіонів України та світу.
2. ОРГАНІЗАТОРИ, ПАРТНЕРИ ТА КЕРІВНИЦТВО ТУРНІРУ.
Організаторами міжнародного шахового фестивалю “Меморіал Юрія Привалова 2018” є
Львівська міська рада та Львівська обласна шахова федерація.
Спонсори : ТМ “Галицька Здоба”.
Безпосереднє керівництво під час фестивалю покладається на турнірного директора та
суддів.
Турнірний директор фестивалю — міжнародний гросмейстер, Назар Фірман
Тел. (098) 850 8182, chess.fed.lviv@gmail.com

Головний суддя – міжнародний арбітр, Артем Хрипач
Тел. (067) 73 69 463, chess.fed.lviv@gmail.com
3. ПРОГРАМА, ЧАС, МІСЦЕ ТА РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ.
Місце проведення: м.Львів, вул. Хуторівка, 26, 2 поверх.
Турнір Б, 26-28 жовтня: турнір на виконання 1 розряду (до участі допускаються шахісти
які мають 2 розряд, за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://goo.gl/EiPDCg та
оплати турнірного внеску).
Турнір В, 26-28 жовтня: турнір на виконання 2 розряду (до участі допускаються шахісти
які мають 3 розряд, за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://goo.gl/sjg6Ue та
оплати турнірного внеску)
Турнір Г, 27-28 жовтня: турнір на виконання 3 розряду (до участі допускаються шахісти
які мають 4 розряд, за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://goo.gl/aVujHz та
оплати турнірного внеску)
Турнір Б та Турнір В:
Реєстрація учасників
Відкриття турніру

26 жовтня, п`ятниця
26 жовтня, п`ятниця

-

15.00
15.45

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Закриття турніру

26 жовтня, п`ятниця
26 жовтня, п`ятниця
26 жовтня, п`ятниця
27 жовтня, субота
27 жовтня, субота
27 жовтня, субота
28 жовтня, неділя
28 жовтня, неділя
28 жовтня, неділя
28 жовтня, неділя

-

16.00
18.00
20.00
14.00
16.00
18.00
14.00
16.00
18.00
20.30

Турнір Г:
Реєстрація учасників
Відкриття турніру

27 жовтня, субота
27 жовтня, субота

-

09.00
09.45

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Закриття турніру

27 жовтня, субота
27 жовтня, субота
27 жовтня, субота
27 жовтня, субота
27 жовтня, субота
28 жовтня, неділя
28 жовтня, неділя
28 жовтня, неділя
28 жовтня, неділя
28 жовтня, неділя

-

10.00
10.35
11.10
11.45
12.20
10.00
10.35
11.10
11.45
13.00

Турнір Б проводиться за швейцарською системою в 9 турів.
Контроль часу: 35хв+30с за хід кожному гравцеві до закінчення партії починаючи з 1 ходу.

Турнір В проводиться за швейцарською системою в 9 турів.
Контроль часу: 25хв+30с за хід кожному гравцеві до закінчення партії починаючи з 1 ходу.
Турнір Г проводиться за швейцарською системою в 9 турів.
Контроль часу: 10хв+5с за хід кожному гравцеві до закінчення партії починаючи з 1 ходу.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Місця переможців визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової кількості набраних очок у двох та більше учасників місця визначаються:
•
за системою коефіцієнтів Бухгольця (повний коефіцієнт Бухгольця, усереднений
коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату, усереднений коефіцієнт
Бухгольця з відкиданням 2 найгірших результатів, усереднений коефіцієнт Бухгольця з
відкиданням 3 найгірших результатів)
•
за кількістю перемог.
•
за результатом особистої зустрічі.
•
жеребом.
Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх партій
попереднього туру комп’ютерною програмою Swiss Manager. За результатами турніру Б буде
здійснений обрахунок українського рейтингу.
5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, ПРИЗОВИЙ ФОНД.
Призи розподілу не підлягають. Переможець отримує один приз.
ВАЖЛИВО!!! У разі відсутності на нагородженні приз не видається.
Турнір Б, В, Г
Основні призи:
1 місце – кубок, медаль, диплом речовий приз
2 місце – кубок, медаль, диплом речовий приз
3 місце – кубок, медаль, диплом речовий приз
4 місце – диплом, речовий приз
5 місце - диплом, речовий приз
6 місце - диплом, речовий приз
Дівчата:
1 місце – кубок, медаль, диплом речовий приз
2 місце – кубок, медаль, диплом речовий приз
3 місце – кубок, медаль, диплом речовий приз
6. ВНЕСКИ
Турніри Б, В:
Турнірний внесок 150 грн.
Члени ЛОШФ: 100 грн.
Турнір Г:
Турнірний внесок 120 грн.
Члени ЛОШФ: 80 грн.
Для іногородніх учасників з приводу проживання безпозередньо звертатись до:
Фірман Назар - nazarfirman@gmail.com

Проживання та харчування за рахунок відряджаючих організацій.
7. ЗАЯВКИ
Обов`язкова попередня реєстрація за посиланням:
Турнір Б, 26-28 жовтня до 18:00 25 жовтня

https://goo.gl/EiPDCg

Турнір В, 26-28 жовтня до 18:00 25 жовтня

https://goo.gl/sjg6Ue

Турнір Г, 27-28 жовтня до 18:00 26 жовтня

https://goo.gl/aVujHz

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНОМИ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ.

