
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор шахового клубу
“Чемпіон” в м.Звенигородка
Могильний П.Ю.
20.03.2023р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення шахового турніру
“Шевченків край”

1. Мета та задачі
1. Пропаганда та популяризації шахової гри серед молоді;
2. Підвищення кваліфікації шахістів Черкаської області та України;
3. Розширення дружніх зв’язків між шахістами різних регіонів України;

2. Час та місце проведення змагань
Турнір  проводиться  28-30  квітня  2023  року  у  приміщенні  загальноосвітньої
школи №1 за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, пров. Островського,
13. У випадку повітряної тривоги партії дограватимуться у бомбосховищі.

3. Керівництво змагання
Загальне  керівництво  покладається  на  Александрова  Валерія,  Юдіна  Євгена,
Могильного  Павла.  Безпосереднє  проведення  змагань  покладається  на
суддівську колегію.

4. Учасники, програма та характер змагань
Змагання проводяться за швейцарською системою в 9 турів за правилами ФІДЕ
редакції  від  01  січня  2023 року  з  обрахунком  національного  рейтингу  з
класичних шахів.
До участі  у турнірі  допускаються всі  бажаючі шахісти 1 розряду і  вище, які
попередньо  зареєструвались  та  оплатили  благодійний  турнірний  внесок  у
розмірі  250грн.  Також  в  турнір  можуть  бути  допущені  декілька  сильних
другорозрядників  для  виконання  норми  1  розряду.  100%  благодійного
турнірного  внеску  направляється  на  організаційні  витрати  по  турніру  та
закупівлю шахового інвентарю для шахового клубу “Чемпіон” м.Звенигородка.
Кількість учасників обмежена 50 осіб.  Тільки попередня реєстрація гарантує
участь у змаганні. Оплата благодійних турнірних внесків здійснюється в період
з 21 по 28 квітня. 



Прийнятий такий регламент проведення турніру:
Підтвердження реєстрації учасників 28 квітня, п’ятниця 14:00-14:30
Відкриття змагання 28 квітня, п’ятниця 14:30-14:40
1 тур 28 квітня, п’ятниця 14:45
2 тур 28 квітня, п’ятниця 17:20
3 тур 29 квітня, субота 9:00
4 тур 29 квітня, субота 11:45
Обідня перерва
5 тур 29 квітня, субота 14:45
6 тур 29 квітня, субота 17:20
7 тур 30 квітня, неділя 9:00
8 тур 30 квітня, неділя 11:45
Обідня перерва
9 тур 30 квітня, неділя 14:45
Закриття змагання 30 квітня, через 20 хвилин після закінчення 9 туру
Контроль  часу  –  40  хв.  +  30  cек.  за  кожний зроблений  хід  до  кінця  партії.
Дозволене  запізнення  на  тур  –  30  хвилин.  Запис  партій  обов’язковий.
Організатор залишає за собою право вносити в розклад турів незначні зміни.
Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх
партій  попереднього  туру  з  використанням  комп’ютерної  програми  “Swiss
Manager”, згідно національного рейтингу станом на 1 квітня 2023 року. Також є
можливість взяти 2 нічиї без гри в 1-6 турах.

5. Умови підведення підсумків
Призове  місце  визначається  по  найбільшій  кількості  набраних  очок.  За
перемогу нараховується – 1 очко, за нічию – 0,5 очка, поразка – 0. У випадку
рівності очок у двох чи більше учасників місце визначається:
- за коефіцієнтом Бухгольца;
- за коефіцієнтом Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату;
- за коефіцієнтом Бухгольця з відкиданням 2 найгірших результатів;
- за кількістю перемог;
- за результатом особистої зустрічі за умови, що всі учасники розподілу місць 
грали між собою.

6. Нагородження переможців
1 місце – 3000 грн., кубок, грамота.
2 місце – 2500 грн., грамота.
3 місце – 2000 грн., грамота.
4 місце – 1500 грн.
5 місце – 1000 грн.
Найкращий результат серед дітей віком до 18 років – 600грн.
Найкращий результат серед студентів ВНЗ – 600грн.
Найкращий результат серед сеньйорів віком від 60 років – 600грн.
Найкращий результат серед шахістів з рейтингом до 2000 – 500грн.
Найкращий результат серед шахістів з рейтингом 2000-2100 – 500грн.
Кожен учасник може отримати 1 приз — найбільший. 



7. Безпека та підготовка місця змагань
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №
2025  Про  порядок  підготовки  спортивних  споруд  та  інших  спеціально≪
відведених  місць  для  проведення  масових  спортивних  та  культурно-
видовищних  заходів  зі  змінами(Постанова  КМУ  від27.08.2008р.  №753)≫
підготовка спортивних споруд покладається на їх власника. Відповідальність за
безпеку учнів-учасників  змагань під  час  проведення заходу покладаються на
тренерів-викладачів  та  батьків.  Відповідальність  за  стан  здоров’я  учасників
змагань  несуть  медичні  установи,  які  дали дозвіл  спортсменам для  участі  у
змаганнях, а також організації, які направляють команди на змагання.
Змагання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
09 грудня 2020 року  № 1236 Про встановлення карантину та запровадження≪
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території  України  гострої  респіраторної  хвороби  CОVID  –  19,  спричиненої
коронавірусом SARS – CoV-2  (зі змінами), постанови Головного державного≫
санітарного  лікаря  України  від  19.11.2020  № 58  Про  затвердження≪
протиепідемічних  заходів  під  час  проведення  спортивних  змагань  на  період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)  та≫
рішень  регіональної  комісії  з  питань  техногенно  –  екологічної  безпеки  та
надзвичайних ситуацій, що приймається, виходячи з оцінки епідемічної ситуації
та відповідності дотримання регіоном ознак для послаблення протиепідемічних
заходів, визначених постановою.

8. Фінансові витрати, спонсорство та допомога
Витрати  по  організації  та  проведенню  змагань  –  за  рахунок  приватних
підприємців міста  Звенигородка. А  також  за  рахунок  допомоги  небайдужих
шахових ентузіастів.
Витрати на відрядження спортсменів – за рахунок організації, яка їх відряджає.

9. Варіанти проживання
– Гуртожиток професійно-технічного училища №16 (150грн/доба).
– Хостел або приватні будинки Андрій 097-166-6610,  Саша 067-238-9594
– Подобова оренда квартир або будинків в м.Звенигородка
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/posutochno-pochasovo/zvenigorodka/
–  Готель  Колос  +38067-347-9994, Золотий  Лев  +38067-510-1504,  Панорама
+380963226676, Оазис +38098-667-3755.

10. Заявки
ОБОВ’ЯЗКОВА  попередня  реєстрація  до  18:00  27  квітня  2023  року  за
телефоном 096-866-1967 (Viber, WhatsApp, Telegram) Юдін Євген Геннадійович.
Максимальна кількість – 50 учасників.

Положення є офіційним запрошенням на змагання


