«Затверджую»
Президент Федерації шахів
м. Вінниці
Директор МДЮСШ №6
___________ Боднар М.М.
« 1 » вересня 2017 р.

Положення

17 чемпіонату Федерації шахів м.Вінниці (кубок м.Вінниці).

1.Мета та задачі.

Змагання проводяться з метою:
-

пропаганди та популяризації шахової гри;

-

підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи ФШВ ;

-

зростання кваліфікації шахістів м. Вінниці та Вінницької області;

-

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 7 по 8

жовтня 2017 року.
Реєстрація учасників 7 жовтня до 10.45 год. Початок змагань о 11.00 годині.
3. Керівництво змагання
Загальне керівництво покладається на Президію Федерації шахів м. Вінниці.
Безпосереднє

проведення

змагань

покладається

на

суддівські

колегії,

затверджені Федерацією шахів м. Вінниці.
4. Умови проведення змагань.
Чемпіонат ФШВ проводиться за регульованою швейцарською системою,
кількість турів –11. Допускаються шахісти, які сплатили турнірний благодійний
внесок: 100 грн. для всіх учасників. Контроль часу – 20 хв. та 5 сек. після кожного
зробленого ходу кожному учаснику на всю партію. Передбачена пряма трансляція
перших 10-ти дошок.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2017 р., з
обрахунком міжнародного рейтингу з швидких шахів.
Додаткова інформація : bodnarchessvin@gmail.com Оргкомітет може
відхилити заявку спортсмена на участь в змаганнях, а також зняти спортсмена зі
змагань, керуючись міркуваннями морально-етичного чи спортивно-дисциплінарного
характеру. Рішення про недопущення спортсмена до участі у змаганнях
оформляється протоколом засідання оргкомітету. Проїзд, проживання, харчування та
сплата турнірного внеску за рахунок відряджаючих організацій.

5. Умови підведення підсумків.
Призове місце визначається по найбільшій кількості набраних очок. За перемогу
нараховується - 1 очко, за нічию – 0.5 очко, поразка - о. У випадку рівності очок у двох
чи більше учасників місце визначається: - за системою коефіцієнтів Бухгольця; - за
скороченою системою коефіцієнтів Бухгольця; - за прогресивною системою.
6. Нагородження
Переможець нагороджується кубком,призери медалями та грамотами.
Гарантований призовий фонд складається з 90% турнірного внеску та 5000 гривень
спонсорських коштів. Передбачено 10 основних призів, спеціальні: серед жінок,
молоді до 12 років та ветеранів (старше 60-и років)
Конт.тел.:(8-0432) 67-01-46 МДЮСШ №6 Боднар Микола Миколайовия 097-275-9589,093-905-58-31
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

