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Регламент 

проведення Кубку України з шахів серед ветеранів 

 

1. Цілі та завдання 

 

Кубок України з шахів серед ветеранів проводиться з метою: 

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та 

спортом; 

подальшого розвитку шахів та їх популяризації в державі; 

підвищення рівня майстерності спортсменів-ветеранів. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

 

Кубок України з шахів серед ветеранів проводиться з 21 по 23 грудня  

2018 року у м. Харкові, пр. Людвіга Свободи, 51-б, гуртожиток  

№8 ХНУРЕ у приміщенні ШШК “Шахрад” Харківського національного 

університету радіоелектроніки.  

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді та 

спорту (далі – Мінмолодьспорт), 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 наказом 

Мінмолодьспорту. 

 

4. Учасники змагань 

 

У Кубку України з шахів серед ветеранів допускаються спортсмени з  

АР Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, які допущені до змагань за станом 

здоров’я лікарем та за умови обов’язкової наявності страхового полісу, 

дійсного на термін проведення змагань. 
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Вікова категорія та вимоги до учасників змагань: спортсмени 1968 року 

народження та старші з кваліфікацією не нижче 1 розряду. 

Граничні норми представництва учасників від регіонів – не більше 40 від 

одного регіону. 

Змагання проводяться окремо з рапіду та бліцу за швейцарською 

системою у 9 турів (рапід) та 11 турів (бліц). 

Усі учасники грають в загальному турнірі з окремим заліком  у різних 

вікових категоріях (50+, 65+ та 75+). 

Форма одягу учасників змагань має відповідати вимогам дрес-коду 

Європейського шахового союзу. 

Контроль часу: 

рапід – 25 хвилин до закінчення партії кожному учаснику (час 

дозволеного запізнення на тур – 25 хвилин); 

бліц – 5 хвилин до закінчення партії кожному учаснику (час дозволеного 

запізнення на тур –5 хвилин). 

 

5. Характер заходу 

 

Змагання особисто-командні проводяться відповідно до правил 

спортивних змагань з шахів та даного Регламенту.  

 

6. Програма проведення змагань 

 

Кубок України з шахів серед ветеранів, м. Харків, 21-23 грудня 2018 року. 

 

Програма змагань: 

21 грудня 2018 року. День приїзду. 

10:00 - 17:00 – реєстрація учасників; 

17:45 – урочисте відкриття змагань; 

18:00 - 20:00 – 1-й -2-й тури змагань з рапіду. 

22 грудня 2018 року:  

11:00 - 14:00 – 3-й -5-й тури змагань з рапіду; 

15:00 - 20:00 – 6-й -7-й тури змагань з рапіду. 

23 грудня 2018 року:  

10:00 - 12:00 – 8-й -9-й тури змагань з рапіду; 

13:00 - 16:00 – змагання з бліцу; 

16:15 – підведення підсумків, 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 
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"Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів". 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 

В особистому заліку місця визначаються за найбільшою сумою набраних 

очок. 

У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників місця у 

змаганнях визначаються за наступними додатковими показниками (у порядку 

пріоритету): 

скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату); 

скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без одного найгіршого результату); 

скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без одного найгіршого результату);  

за кількістю перемог. 

Під час розрахунку коефіцієнтів партії, які не були зіграні, або в яких 

чорні не зробили принаймні один хід, вважаються такими, що були зіграні з 

“віртуальним суперником”. 

В змаганні по кожній дисципліні визначаються переможці та призери  

по трьох вікових групах (50+,65+,75+). 

В командному заліку місця визначаються за максимальною загальною 

сумою набраних очок в особистому заліку за найкращім результатом по одному 

з учасників у кожній дисципліні та віковій категорії. 

Переможці за віковими категоріями та дисциплінами нагороджуються 

кубками Мінмолодьспорту. Учасники, що посіли 1-3 місця у відповідних 

вікових категоріях та дисциплінах нагороджуються медалями 

Мінмолодьспорту та дипломами ФШУ. Учасники команди,  що посіла 1 місце у 

загальному заліку нагороджуються кубками Мінмолодьспорту. Учасники 

команд, що посіли 1-3 місця у загальному заліку нагороджуються відповідними 

медалями Мінмолодьспорту та дипломами ФШУ.  

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення Кубку України (проїзд, 

харчування, проживання, добові суддям, оренда ігрової зали, нагородження 

переможців (кубки, медалі) 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 2016 рік згідно з затвердженим 

кошторисом змагань, коштів, залучених Федерацією, а також інших 

позабюджетних коштів, використання яких не суперечить чинному 

законодавству України. 

За кошти організацій, що відряджають або за власні кошти учасників 

здійснюються всі витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганні: оплата 

проїзду та добових під час переїзду учасників, перевезення спортивної техніки 
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та інвентарю до місця проведення змагання, харчування, проживання та 

страхування від нещасних випадків.  

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні 

 

Попередні заявки на участь у Кубку України з шахів серед ветеранів 

надсилаються не пізніше ніж за сім днів до початку змагань на адресу: 

Федерація, Кіктєв Григорій Сільвестрович, KGS.Shahrad@mail.ru, тел. 

(067)744-00-22(моб), (057)781-02-64(ШШК). 

Для участі у змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних 

підрозділів з питань фізичної культури та спорту Автономної Республіки Крим, 

областей, м. Києва і Севастополя, та лікарем спортивного диспансеру, паспорт 

(свідоцтво про народження), страхові медичні поліси, дійсні на період 

проведення змагань. 

До змагань допускаються учасники, які підтвердили у встановлений 

термін свою участь. 

Головний суддя змагань після закінчення змагань у п’ятиденний термін 

подає до Мінмолодьспорту звіт головного судді, протоколи змагань та 

оригінали іменних заявок на участь у змаганнях. 

 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

 

Начальник відділу фізичного виховання 

різних верств населення департаменту 

фізичної культури та неолімпійських видів 

спорту                                                                         

 

 

                  

                           О. ГАВРИЛЕНКО 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО      

Віце-президент Федерації 

шахів України 

____________Ю. ГНИП 

"__" ____________ 2018 р 
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