
 

Другий Чемпіонат України серед 

шахістів-аматорів 

8.05-12.05.2020 

Гарантований призовий фонд понад 120 000 гривень 
Кожен гравець отримує диплом учасника та подарунок від організаторів 

 

 

Організатори турніру:  

Богдан Платовський та Аркадій Найдіч 

За підтримки Вінницької обласної Федерації шахів  

 

Місце проведення 
Захід відбудеться на території бази відпочинку «Батерфляй».  

Адреса: 20-й кілометр Хмельницького шосе, село Садове. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

  Запрошуються шахісти з шахової федерації України з рейтингами не 

вище 2100 ФІДЕ, при національному українському рейтингу не вище 

2300. Контроль рейтингу учасників відповідно до офіційних рейтинг-

листів на момент реєстрації.  

Розклад фестивалю 

 
  Дата День Час 

Прибуття 8 травня П’ятниця   

Відкриття турніру 
8 травня П’ятниця 

16:00 

1 тур 17:00 

2 тур 
9 травня Субота 

10:00 

3 тур 16:00 

4 тур 
10 травня Неділя  

10:00 

5 тур 16:00 

6 тур 
11 травня Понеділок 

10:00 

7 тур 16:00 

8 тур 
        12 травня Вівторок 

9:00 

9 тур 14:30 

Закриття турніру 12 травня Вівторок 19:00 

 

  Ми сподіваємося, що усі учасники відвідають церемонії відкриття та 

закриття.  

 

Реєстрація учасників. Внески 

 
  До участі у турнірі допускаються шахісти будь-якої вікової категорії за умови 

здійснення попередньої реєстрації до 7 травня 2020 року до 12.00 та оплати 

турнірного внеску. Запрошуються шахісти з шахової федерації України з 

рейтингами не вище 2100 ФІДЕ, при національному українському рейтингу не 

вище 2300. Контроль рейтингу учасників відповідно до офіційних рейтинг-

листів на момент реєстрації.  

 

 Для учасників з обмеженими фізичними можливостями турнірний 

внесок відсутній (при умові надання організаторам відповідної довідки). 

 

  Турнірний внесок: 

 

• До 29 лютого 2020 року – 350 грн.  

• До 30 квітня 2020 року – 500 грн.  



• З 1 травня до 7 травня 2020 року – 650 грн.  

 

 

  Реєстрацію можна здійснити,якщо надіслати лист на пошту: 

 

vinfedshah@gmail.com або за тел.: + 380 93 33 22 202 - Валерія Румянцева.  

Або заповнивши гугл-форму –  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHjUpf5K7PaSH5MPa-

S3llHLtY2wtEjQwMakj6mPuoBjycVg/viewform 

  Учасник вважається зареєстрований лише після підтвердження платежу. 

  Банківські реквізити для перерахування коштів: 

Для розрахунків у гривні (UAN): 

МФО:  320627 

Банк отримувача:  АТ «СБЕРБАНК» 

Рахунок: UA323206270000026009013080514 

ЄДРПОУ:  43248023 

Отримувач:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБНП СОЛЮШН» 

Призначення платежу: • Реєстраційний внесок учасника 

турніру «Другий Чемпіонат України 

серед шахістів-аматорів»; 

• Проживання під час турніру «Другий 

Чемпіонат України серед шахістів-

аматорів» 

 

 

Проживання учасників та супроводжуючих осіб 

Проживання для учасників турніру та супроводжуючих осіб через 

організаторів - обов’язкове.  

Розселення учасників та проведення ігрових турів відбуватиметься 

безпосередньо на території бази відпочинку «Батерфляй».  

«Батерфляй» - найкраща база відпочинку у Вінницькій області з великою 

територією, басейнами, рестораном та готелем.  
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Вартість однієї доби проживання – 700 гривень з людини. У вартість входить 

харчування: сніданок, комплексний обід та вечеря.  

Повна вартість проживання учасників на турнірі складатиме: 

- 2 800 гривень - чотири доби (+ 3х-разове харчування). 8.05 – заїзд, 

12.05 – виїзд. 

- 3 500 гривень – п’ять діб (+ 3х-разове харчування). 8.05 – заїзд, 13.05 – 

виїзд. 

Оплата проживання здійснюється у повній сумі разом із реєстраційним 

внеском.    

Ознайомитись з інформацією про базу відпочинку «Батерфляй» можна за 

посиланням - http://butterfly.vn.ua/. 

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 

  Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів. З обрахунком 

міжнародного рейтингу ФІДЕ та українського національного рейтингу.  

 

Жеребкування усіх турнірів здійснюватиметься програмою Swiss Manager. 

 

  Контроль часу: 1 година 30 хвилин з додаванням 30 секунд на хід кожному 

учаснику до закінчення партії. 

 

  Переможець турніру буде проголошений чемпіоном (чемпіонкою) України з 

шахів серед аматорів. 

 

  За підсумками фестивалю передбачений обрахунок рейтингу ФІДЕ. 

 

  Переможці турнірів визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. 

Кожен учасник отримує 1 очко за перемогу, півочка за нічию, та 0 у разі 

поразки. 

 

  Призи не діляться 
  

  У випадку однакової кількості набраних очок учасниками турніру, місця 

визначаються за додатковими показниками: 

 особиста зустріч; 

http://butterfly.vn.ua/


 коефіцієнт Бухгольца з відкиданням одного найгіршого результату; 

 коефіцієнт Прогресуючий;  

 коефіцієнт Бухгольц. 

 

  Час з запізненням - це 15 хвилин на початку туру (Правила шахів стаття 

6.7.1). Якщо гравець запізнюється більше ніж на 15 хвилин, він програє гру за 

замовчуванням, якщо арбітр не вирішить інакше. 

  Для учасників фестивалю діє правило заборони нічиї до 40-го ходу. 

Пропозиція і домовленість про нічию між учасниками можлива, лише 

коли чорні завершили свій 40й хід (Правила шахів стаття 9.1.1).  

  Нічия може бути зафіксована арбітром на вимогу учасників згідно правил 

ФІДЕ (повторення позиції тричі, правило 50-ти ходів) 

  Розмовляти під час гри суворо заборонено. Після того, як гравець закінчив 

гру, він\вона повинен відзвітувати про результат арбітру та покинути 

територію гри. 

Мобільні телефони та будь-які інші електронні пристрої суворо 

заборонені в залі гри 

  Якщо мобільний телефон знайдено у гравця, то гра негайно припиняється і 

зараховується поразка цьому гравцю. 

  Організатори мають право оштрафувати гравця у випадку підозри 

махлювання, неспортивної поведінки чи нечесної гри. 

  Запис партії обов'язковий для кожного учасника.  

  Офіційна скарга може бути зроблена гравцем не пізніше, ніж за годину після 

закінчення гри у письмовій формі будь-якому судді чи відправлена 

електронною поштою на vinfedshah@gmail.com. 

  Скарги розглядатиме апеляційна комісія у складі 3 суддів та 2 членів 

організаційного комітету, які будуть оголошені перед першим туром. 

 

Призи 

Усі призи не підлягають оподаткуванню 

 

Відкрита секція: 

Місце Приз 
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1 17 000 грн. 

2 10 000грн. 

3 7 000грн. 

4 6 000 грн. 

5 5 000 грн. 

6 4 000 грн. 

7 3 500 грн. 

8 3 000 грн. 

9 2 000 грн. 

10 1 500 грн. 

11-15 1 000 грн. 

 

 

Жіночі призи: 

Місце Приз 

1 6000 грн. 

2 4000 грн. 

3 2000 грн. 

 

 

Ветерани (60 років і старші) 

Місце Приз 

1 6000 грн. 

2 4000 грн. 

3 2000 грн. 

 

Додаткові призи: 

Кращий молодий шахіст до вікової 

категорії (включно): 
Призи кращому шахісту за  

міжнародним рейтингом ФІДЕ 

(включно): 

 
до 14 років 
(2006 р.н.) 

2000 грн. до 2000  2000 грн. 

до 12 років 
(2008 р.н.) 

 

2000 грн. до 1800 2000 грн. 

до 10 років 
(2010 р.н.) 

2000 грн. до 1600 2000 грн. 

до 8 років 
(2012 р.н.) 

2000 грн. до 1400 2000 грн. 

 



 

 

 

 

 

 

Призи серед шахістів Вінницької області (обласної федерації): 

 

Чоловіки:                                                      Жінки: 

 

  Учасник може претендувати лише на один приз. 

  У випадку перемоги в декількох категоріях учасник автоматично отримує 

вищий приз за рішенням організаторів. Переможці та призери турнірів в 

кожній віковій категорії (та жіночій категорії) отримують кубки.  

Дрес-код 

  Шахи - це інтелектуальний вид спорту, будь ласка, поважайте це. Ми 

бажаємо бачити кожного одягненим відповідно. 

  Деталі за тел.: + 380 93 33 22 202 - Валерія Румянцева 

Місце Приз 

1  4000 грн. 

2 2500 грн. 

3 1500 грн. 

Місце Приз 

 1   4000 грн. 

2 2500 грн. 

3 1500 грн. 


