Додаток ____ до наказу____ 2018
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ПНЗ ЦВП СВМ «Десантник»
_________________ Лук’янчук І.А.

Регламент
про проведення Всеукраїнського шахового турніру,
"Різдвяні зустрічі"
МЕТА І ЗАВДАННЯ.
Змагання проводяться на відзнаку Різдва з метою встановлення кваліфікаційного рівня шахістів,
підвищення рівня їх гри, виявлення сильніших шахістів та команд, підготовки їх до першості України,
Європи, світу та встановлення дружніх контактів.
КЕРІВНИЦТВО.
Загальне керівництво змаганнями здійснює ПНЗ ЦВП СВМ «Десантник». Безпосереднє проведення
шахових змаганнь покладається на суддівську колегію.
УЧАСНИКИ.
До участi в змаганнях запрошуються команди дитячих шахових шкіл, гуртків, колективiв та окремі
шахісти з різних регіонів України. Очікувана кількість учасників 100- 120 осіб.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
В програмі змагань планується проведення наступних турнірів:
1. "Відкритий турнір юнаків та дорослих". (Open). Особистий турнір юнаків і дівчат та старших. Турнiр
проводиться за швейцарською системою у 9 турiв з контролем часу - по 1 години і 30 секунд за кожний
зробленний хід до кiнця партiї.
2. "Турніри вікові".
2.1 «А») Особистий турнір хлопчиків та дівчат 2002-2004 року народження;
2.2«В») Особистий турнір хлопчиків та дівчат 2005-2008 року народження;
2.3«С») Особистий турнір хлопчиків та дівчат 2009 року народження та молодших.
Турнiри «А» і «В», «С» проводиться за швейцарською системою у 9 турiв з контролем часу - по 1
годині, 30 хвилин кожному учаснику до кiнця партiї.
МIСЦЕ ТА ТЕРМIН ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання вiдбудуться в примiщеннi шахового клубу «Десантник» (м. Київ; просп. Леся Курбаса, 12-г)
з 2 по 6 січня 2019 року. Реєстрація учасників: 2 січня 2019 р. 10:00 – 10:45, передбачена і електронна
реєстрація за адресою titan4507@gmail.com , Відкриття 10:45 – 11: 00.
1-й тур
2-3 тури
4-5 тури
6-7 тури
8-9 тури
Закриття

: 2 січня 2019 р. (вівторок)
11:00 - 14:30
: 3 січня 2019 р. (середа)
11:00 - 17:30
: 4 січня 2019 р. (четвер)
11:00 - 17:30
: 5 січня 2019 р. (п’ятниця)
11:00 - 17:30
: 6 січня 2019 р. (субота)
11:00 - 17:30
:
6 січня 2019 р. (субота)
17:45

НАГОРОДЖЕННЯ.
Переможцi (1-3 місця) кожної групи нагороджуються дипломами, медалями, призами та подарунками.
Телефони оргкомітету: 097 67-58-991 (моб) Кабанов Анатолій Іванович
067 93-096-10; 0 666 55 95 33 (моб) Литвиненко Михайло Борисович
УМОВИ ПРИЙОМУ.
Витрати на проїзд, харчування та проживання учасникiв інших мiст несуть установи, що відряджають
команду.
Дане положення являється офіційним викликом на змагання

