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Положення
про  проведення Всеукраїнського шахового турніру

 присвяченого пам’яті Героям Небесної сотні

1. МЕТА
Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні

2. Час та місце проведення змагань
      Турнір проводиться  19 лютого в приміщенні КУ «Центр «Спорт для всіх» м.Городка, вул.
Паркова 7. Реєстрація учасників з 9.30 до 10.00. Відкриття змагань — 10.00. Початок турніру -10.30

3. Система проведення змагань
       Буде проведено три окремі шахові  турніри:
- Турнір А — всі бажаючі, з обрахунком міжнародного рейтингу зі швидких шахів.
- Турнір Б серед шахістів 4 розрядів з нормою виконання 3 розряду, 2010р.н. і молодші
- Турнір С  серед шахістів початківців з нормою виконання 4 розряду; 2012р.н. і молодші
   Турніри пройдуть за швейцарською системою у 9 турів. Контроль часу 10 хв. +5 сек.

4. Учасники змагань.
      У турнірі А беруть участь всі бажаючі, які сплатили турнірний внесок -300грн.

ММ та МГ допускаються до участі в турнірі без внесків.
           Турнірний внесок турнірів Б та С — 200 грн.

Частина коштів будуть перераховані на потреби воїнам ЗСУ.
Обов’язкова попередня реєстрація за посиланнями
Турнір А - goo.gl/uRYjKK
Турніри Б та С - http://surl.li/epxgy

5. Визначення переможців
     Переможці  турнірів  визначаються  за  найбільшою  кількістю  набраних  очок. За

однакової  кількості  набраних  очок  місця  визначаються  за  додатковими  показниками
(Бухгольц, Середній Бухгольц, кількість перемог).

6. Нагородження переможців.
І місце – 5000 грн, ІІ – 3000 грн, ІІІ -2000 грн, ІV- 1500 грн, V- 1000 грн, VІ -900 грн,
VІІ- 800 грн.
        Перше місце серед жінок -1000 грн.

3 хлопці та  дівчина 2008 р.н. і молодші  - І місце-500 грн, ІІ місце -400 грн, ІІІ м.- 300 грн;
3  хлопчики та дівчинка 2013 р.н. і молодші  - І місце-500 грн, ІІ місце -400 грн, ІІІ м.- 300 грн;
 Кращий ветеран 1963 р.н. і старші - І місце-500 грн

Турніри Б та С :  Нагороджуються 3 хлопчики та 3 дівчинки в кожному турнірі.
Хлопчики та дівчатка, які виконають четвертий та третій спортивний розряд отримують відповідні
сертифікати та пам'ятні призи.

7. Організатори, Реєстрація
Відповідальність  за  проведення  турніру  покладається  на оргкомітет та головну суддівську колегію.
Телефон для довідок:  А.Грех – 097 95 11 207. Головний суддя — Володимир Грабінський

Участь в змаганнях гарантується за умови заповнення попередньої заявки та реєстрації до 17 лютого
2023 року за посиланням : Турнір А - goo.gl/uRYjKK
     Турніри Б та С - http://surl.li/epxgy

Положення є офіційним запрошенням на змагання.




