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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення I відкритого дитячо-юнацького турніру з
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Турнір проводиться з метою популяризації шахів в м. Чернігові та
Чернігівській області, підвищення спортивної майстерності, виявлення
обдарованої молоді, пропаганди здорового способу життя та залучення дітей до
занять спортом у вільний від навчання час, розширення зв'язків між шахістами
України.
2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Турнір проводиться в м. Чернігові 12, 13 січня 2019 року в приміщені
КДЮСШ №1 за адресою вул. Захисників України, 3б.
Реєстрація учасників 12 січня з 10.00 до 11.50.
Відкриття змагань о 12.00 год.
3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ

Організатором турніру є Федерація шахів Чернігівської області та
КДЮСШ №1. Змагання проводять за підтримки управління у справах сім’ї,
молоді та спорту міської ради і міського центру фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх». Безпосереднє проведення турніру покладається на головну
суддівську колегію.
4. УЧАСНИКИ І ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

У турнірі «А» беруть участь шахісти 2003 року народження та молодші не
нижче ІІ спортивного розряду, які сплатили благодійний турнірний внесок. У
турнірі «Б» беруть участь шахісти 2007 року народження та молодші ІV-ІІІ
спортивних розрядів, які сплатили благодійний турнірний внесок.
Розмір благодійного турнірного внеску для учасників з Чернігівської
області - 50 грн, для шахістів інших областей – 75 грн.
Змагання проводиться за швейцарською системою в 9-ть турів, з
контролем часу 20 хвилин кожному учаснику до кінця партії, з додаванням 5
секунд за кожний зроблений хід починаючи з першого.
Змагання проводиться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2018
року.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможець визначається за найбільшою кількістю очок, набраних в усіх
партіях. У разі рівної кількості очок у двох або більше учасників переможець
визначається: за коефіцієнтом Бухгольца, за прогресивним коефіцієнтом, за
результатами особистих зустрічей, за найбільшим числом перемог в усіх партіях.
6. НАГОРОДЖЕННЯ

Переможці і призери змагань нагороджуються грошовими призами,
кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками за рахунок організаторів
змагань та спонсорських коштів.
У турнірі передбачені гарантовані призи.
Турнір А:
Загальний залік: 1 місце – 500 грн., кубок.
2 місце – 400 грн., кубок.
3 місце – 300 грн., кубок.
Основні призи: Цінні подарунки за 1-3 місце в категоріях – 2003 р.н. та
мол., 2005 р.н. та мол., медалі та дипломи.
Турнір Б:
Загальний залік: 1 місце – 300 грн.
2 місце – 200 грн.
3 місце – 100 грн.
Основні призи: Цінні подарунки за 1-3 місце в категоріях – 2007 р.н. та
мол., 2009 р.н. та мол., медалі та дипломи.
Додаткові призи (медалі та дипломи) в турнірі «А» та «Б» серед дівчат та в
турнірі «Б» серед дітей 2011 р. н. та мол. за умови участі не менше 5
спортсменів.
Призи після закриття турніру не видаються.
7. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Фінансування учасників за рахунок організацій, що відряджають їх на
змагання або самих учасників.
В гуртожитку (біля КДЮСШ №1) безкоштовно розміщуються перші 20
учасників за всеукраїнським рейтингом за рахунок спонсорських коштів.
Придбання Кубків, медалей і грамот за рахунок управління у справах сім'ї,
молоді та спорту Чернігівської міської ради.
Харчування суддів за рахунок МЦОН «Спорт для всіх».
Інші призи за рахунок благодійних внесків та спонсорських коштів.
8. ЗАЯВКИ

Для участі у турнірі необхідна обов'язкова попередня реєстрація до 10 січня
2019 року за електронною адресою: evgenijachess87@gmail.com або за
телефонами: (095) 4435147, (063) 3733340 Майборода Євгенія Олександрівна
Можлива реєстрація від тренера списком учнів.
Іменні заявки встановленої форми подаються до мандатної комісії в день
приїзду.
Щодо організаційних питань звертатись до Майбороди Є. О.
Дане положення є офіційним викликом на змагання

