ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра молоді та
спорту України
___________ Я. В. Войтович
"____" ____________2017 р.

Регламент
проведення Кубку України з швидких та блискавичних шахів серед
ветеранів

1. Цілі та завдання
Кубок України з швидких та блискавичних шахів серед ветеранів (далі –
Кубок України) проводиться з метою:
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та
спортом;
подальшого розвитку шахів та їх популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
визначення кращих шахістів-ветеранів для участі у міжнародних
змаганнях.
2. Строки і місце проведення змагань
Кубок України проводиться з 8 по 10 грудня 2017 року у м. Харкові за
адресою проспект Людвіга Свободи, 51-б, гуртожиток №8 ХНУРЕ(ст. метро
«Перемога», Олексіївська лінія) у приміщенні шахово-шашкового клубу
«Шахрад» Харківського національного університету радіоелектроніки.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво організацією та проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом та Федерацією шахів України (далі - Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Кубку
України з шахів серед ветеранів покладається на управління у справах молоді
та спорту Харківської обласної державної адміністрації, головну суддівську
колегію, яка рекомендована Федерацією, і склад якої затверджується
Мінмолодьспортом.
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4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються шахісти 1967 року народження і
старші, які мають не нижче 1-го спортивного розряду. Турніри проводяться за
швейцарською системою у 9 турів - швидкі шахи та 11 турів - бліц.
Усі учасники грають в одному турнірі з роздільним визначенням
переможців у різних вікових категоріях (50+, 65+ та 75+).
Контроль часу: 25 хвилин - швидкі шахи та 5 хвилин - бліц (на
механічних годинниках) кожному учаснику до закінчення партії.
Кожен учасник може взяти у перших шести турах дві нічиї без гри,
повідомивши про це головного секретаря до закінчення попереднього туру.
Змагання проводяться з обрахунком рейтингів ФІДЕ з швидких шахів та бліцу.
5. Характер заходу
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з шахів.
Змагання особисті.
6. Програма проведення змагань
Програма змагань:
8 грудня
11:00 – 17:00 - реєстрація учасників;
17-30 – церемонія урочистого відкриття змагань;
18-00 –20-00 - I- II тури з швидких шахів.
9 грудня
11-00 – 14-00 – III-VI тури змагань з швидких шахів;
16-00 – 19-00 – VII- IX тури змагань з швидких шахів.
10 грудня
11-00 – 14 -00 – змагання з бліцу;
14-30 – 15-00 – урочисте закриття змагань.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанови 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".
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Переможці у змаганнях серед всіх учасників визначаються за
найбільшою сумою набраних очок. У разі однакової суми очок у двох та більше
шахістів перевага надається (послідовно):
за системою коефіцієнтів Бухгольця;
за системою коефіцієнтів Бергера;
за системою прогресуючих коефіцієнтів.
Облік результатів незіграних партій при підрахунку додаткових
показників – нічия з віртуальним суперником. В кожному турнірі відповідно
місця серед всіх учасників визначаються по трьох вікових групах (незважаючи
на місяць народження):
50-65 років (1967-1953 р. р. н.);
65-75 (1952-1942 р. р. н.);
старші 75 років (1941 р. н. і старші).
Учасники, які посіли 1-3 місця серед всіх учасників та окремо по вікових
групах, нагороджуються дипломами Федерації.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення Кубку України (проїзд до місця
змагань і зворотно суддям, харчування, добові суддям, канцелярські товари,
папір та інше) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України
передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік, в межах
затвердженого кошторису, інші витрати частково за рахунок коштів залучених
Федерацією.
Витрати на відрядження спортсменів (проїзд до місця змагань та
зворотно, добові в дорозі, збереження заробітної плати, харчування та
розміщення, тощо) за рахунок організацій, що відряджають на змагання.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Попередні заявки на участь у Кубку України надсилаються не пізніше
ніж за сім днів до початку змагань на адресу:
Федерація, Кіктєв Григорій Сильвестрович, KGS.Shahrad@ukr.net ,
тел. (067)744-00-22(моб.), факс (057)781-02-64.
Для участі у змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, та
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лікарем спортивного диспансеру, паспорт (свідоцтво про народження), страхові
поліси.
До змагань допускаються учасники, які підтвердили у встановлений
термін свою участь.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та
призові місця учасників надсилається до Мінмолодьспорту у день закінчення
змагань на e-mail: minsport_fvrvn2017@ukr.net.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Начальник відділу фізичного виховання
різних верств населення департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту

ПОГОДЖЕНО
Віце-президент Федерації
шахів України
____________Ю.П.Гнип
"__" ____________ 2017 р

О. П. Карась

