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Президент Федерації шахів м.Вінниці
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______________Микола Боднар
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Положення
4-го дитячого шахового турніру «ВІННИЦЬКІ ВЕРЕМІЇ».

1.Мета та задачі.
Змагання проводяться з метою:-пропаганди та популяризації шахової гри серед молоді;
-підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи ФШВ та ВОФШ;
-зростання кваліфікації шахістів м.Вінниці,Вінницької області та України;
-розширення дружніх зв’язків між шахістами різних регіонів України;
2. Термін та місце проведення
Змагання проводяться в МДЮСШ №6 м.Вінниці по вул. Театральна, 24 (центр міста, біля
Торгового Університету, Драматичного театру) з 14 по 18 листопада 2018 року.
Учасникам бажано реєструватися завчасно по емейлу: bodnarchessvin@gmail.com а також в день
початку змагань 14 листопада до 14.55 год. Початок змагань о 15.00 годині.
3. Керівництво змагання
Загальне керівництво покладається на президії ФШВ і МДЮСШ №6. Безпосереднє проведення
змагань покладається на суддівські колегії, затверджені ФШВ і МДЮСШ №6.
4. Умови проведення змагань.
Турнір проводиться серед юнаків та дівчат до 12 років (2006 р.н. і молодші) за регульованою
швейцарською системою, юнаки та дівчата грають в одному турнірі, кількість турів – 10. З обрахунком
українського рейтингу та можливістю виконання спортивних розрядів. Гра на електронних годинниках.
Контроль часу – 1 година та 15 секунд після кожного зробленого ходу кожному учаснику на всю партію.
Запис партії обов’язковий. Будуть діяти Софіївські правила, суперникам забороняється робити нічию до 30-го
ходу без дозволу судді. Буде проходити пряма он-лайн трансляція перших 10-ти дошок. Допускаються всі
бажаючі кваліфіковані шахісти 2006 р.н. та молодші при умові сплати благодійного турнірного внеску:
вінничани сплачують на реєстрації 300 грн., приїжджі учасники сплачують 100 грн.! Можливе підключення до
змагання з 2-го і 3-го туру з 50% результатом. Розклад: 1 тур – 14.11.2018 р. о 15.00 год., 2 тур – 14.11.2018 р.
о 17.30 год, 3 тур – 15.11.2018 р. о 15.00 г. 4 тур – 15.11.2018 р. о 17.30 год., 5 тур – 16.11.2018 р. о 15.00 г., 6
тур – 16.11.2018 р. о 17.30 год., 7 тур – 17.11.2018 р. о 10.00 год., 8 тур – 17.11.2018 р. о 12.30, о 15.30 год. для
учасників турніру вікторина з призами ; 9 тур – 18.11.2018 р. о 9.00 год., 9 тур – 18.11.2018 р. о 11.30 год.,
Закриття орієнтовно о 14.00 годині.

18 листопада (субота) о 15.30 год. для учасників турніру відбудеться вікторина з призами.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2018 р. Витрати за рахунок
відряджаючих організацій або самих учасників.

5. Умови підведення підсумків.

Призове місце визначається по найбільшій кількості набраних очок. За перемогу нараховується - 1 очка, за
нічию – 0.5 очка, поразка - 0. У випадку рівності очок у двох чи більше учасників місце визначається:
коефіцієнт Бухгольця (повний), скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату),
скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів).

6. Нагородження
Призери турніру нагороджуються грамотами та медалями.
Гарантований призовий фонд складає 20000 грн. Загальний залік: 1 місце – 2500 грн., 2 місце – 2000
грн., 3 місце – 1800 грн., 4 місце – 1500 грн., 5 місце – 1300 грн., 6 місце – 1000 грн. 7 місце – 600 грн.,
8 місце – 400 грн. Додаткові призи: дівчата до 12 років:1 місце – 1000 грн., 2 місце – 800 грн., 3
місце – 500 грн. Юнаки до 10 років (2008 р.н і молодші): 1 місце – 1000 грн., 2 місце – 800 грн.,
3
місце – 600 грн., дівчата до 10 років (2008 р.н. і молодші): 1 місце – 600 грн., 2 місце – 500 грн.,
3
місце – 400 грн. Залік до 8 років: 1 місце – 600 грн., 2 місце – 500 грн., 3 місце – 400 грн Дівчата до 8
років: 1 місце – 500 грн., 2 місце – 400 грн., 3 місце – 300 грн Контактний тел.: (0432) 67-01-46
МДЮСШ №6, Вусатюк Володимир Олександрович: 093-920-76-39,097-177-93-23, Боднар Микола
Миколайович: 8-097-275-95-89, 093-905-58-31 Дане положення є офіційним викликом на змагання.

