
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
____________ Я.ВОЙТОВИЧ
____________2019 р.

РЕГЛАМЕНТ

проведення чемпіонату України з класичних серед ветеранів

1.Цілі та завдання

Чемпіонат України з класичних шахів серед ветеранів (далі – змагання)
проводяться з метою:

- збереження та примноження славетних шахових традицій України;
- популяризації здорового способу життя та творчого спортивного
довголіття серед населення України;
- активізації спортивної діяльності серед ветеранів шахів та населення в
регіонах України.
- визначення кращих провідних спортсменів для участі у міжнародних
змаганнях.

2. Строки та місце проведення змагань

Змагання проводяться з 9 по 18 серпня 2019 року в місті Чернігові
за адресою: вулиця захисників України, 3б в приміщенні КДЮСШ № 1
(їхати автобусом або маршруткою №12 від залізничного та автобусного
вокзалів до зупинки «школа № 27»)

3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво та організація проведенням змагань здійснюється
Міністерством молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт) та
Федерацією шахів України (далі - ФШУ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної
державної адміністрації, федерацію шахів Чернігівської області та суддівську
колегію, яка рекомендована ФШУ, і склад якої затверджується
Мінмолодьспортом.
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4. Учасники заходу

До участі в змаганнях допускаються шахісти 1969 р. н. та старші з АР
Крим, областей та 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.

До участі у змаганнях допускаються шахісти у двох вікових категоріях:
50+ (1969 – 1955 р. н.) та 65+ (1954 р. н. і старші) з кваліфікацією не нижче
1-го спортивного розряду.

Форма одягу учасників змагань має відповідати вимогам дрес-коду
Європейського шахового союзу.

5. Характер заходу

Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з шахів
та цього Регламенту. Змагання особисто-командні.

6. Програма проведення змагань

Змагання проводиться у 2-х окремих турнірах за віковими категоріями
50+ та 65+ за швейцарською системою у 9 турів. Контроль часу - 90 хвилин до
закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого.

9 серпня – день приїзду

10:00 - 18:00 – реєстрація учасників
18:00 – урочисте відкриття та технічна нарада

10 серпня
10:00-13:00 – додаткова реєстрація учасників
15:00 – початок першого туру

11-17 серпня
2-8 тури. Початок о 15:00

18 серпня
10:00. – початок 9 туру
15:00 – церемонія нагородження переможців та 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 у всіх дисциплінах

Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників змагань

місця визначаються за такими додатковими показниками (у порядку
пріоритету):

скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату),
скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів),
скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів),
за кількістю перемог,
за результатом особистої зустрічі при умовах, що всі номінанти змагались

між собою.
Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця у змаганні в кожній віковій категорії

нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. Учасники, які
посіли 1 місця в кожній віковій категорії нагороджуються кубками.

Учасники, які посіли 1 місця у вікових категоріях 50+ 65+ оголошуються
чемпіонами України 2019 року у відповідній віковій категорії. Чемпіони
України 2019 року отримують право офіційно представляти ФШУ на
чемпіонатах світу серед сеньйорів 2019 р.

У разі залучення добродійних внесків та спонсорських коштів система
розподілу призів оголошується на відкритті змагань за результатами
колегіальних рішень головного судді, представників організаторів та спонсорів.

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.

Витрати на організацію та проведення змагань (проїзд до місця змагань і
зворотно та розміщення головного судді, харчування суддів, нагородна
атрибутика) здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відповідно
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України на 2019 рік, у межах затвердженого кошторису та за рахунок
інших позабюджетних коштів, залучених федерацією.

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
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 в чемпіонаті України надсилаються не
пізніше ніж за сім днів до початку змагань на адресу: kutsenko.chess@gmail.com
(головний секретар – Куценко Юрій Дмитрович) тел. (050)445-20-58.

Іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних
підрозділів з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої
влади та лікарем, надаються до суддівської колегії під час безпосередньої
реєстрації на місці проведення змагань.
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До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений
термін свою участь.

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та
призові місця команд-учасниць надсилаються до Мінмолодьспорту у день
закінчення змагань на e-mail: minsport_fvrvn2017@ukr.net

11. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу

Результат партії може бути оскаржений. Протест (апеляція) у письмовій
формі подається до суддівської колегії змагань не пізніше, ніж за 15 хвилин
після закінчення туру.

Оскарження негайно розглядається призначеним апеляційним журі.
До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні
працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов’язкова.
Лікар входить до складу суддівської колегії на правах заступника

головного судді. Усі його рішення, в межах компетентності, обов’язкові для
учасників, суддів, організаторів змагань.

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 депараменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту О. ГАВРИЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Віце-президент Федерації
шахів України
____________Ю.ГНИП
"__" ____________ 2019 р
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