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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення всеукраїнського шахового фестивалю
«Шахові надії України»
з 03 по 10 червня 2021 року
1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Фестиваль проводиться з метою популяризації шахової гри, пропаганди здорового
способу життя, підвищення майстерності шахістів.
2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СУДДІВСТВО
Організаторами фестивалю є Федерація шахів Миколаївської області.
Головний суддя фестивалю – міжнародний арбітр Хамзін Р.А. (м. Миколаїв).
3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Фестиваль проводиться з 03 по 10 червня 2021 року. Змагання будуть проходити на
території спортивно-оздоровчого комплексу «Спортіум» за адресою:
вул.
Приморська, 68/1, Очаків, Миколаївська область, 57515.
4. УЧАСНИКИ ТА ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
У рамках фестивалю відбудеться чотири турніри : «А» і «В» - з класичних шахів,
«С» і «D» - зі швидких шахів та бліцу. До участі у турнірах допускаються
шахісти, які зареєструвались у встановленому цим Положенням порядку та сплатили
турнірні внески.
Турнір А (з обрахунком національного та міжнародного рейтингу з класичних
шахів) – допускаються шахісти 2005 р.н. та молодше, які мають міжнародний рейтинг
ФІДЕ з класичних шахів. Швейцарська система, 9 турів. Контроль часу – 60 хв.
кожному гравцеві на всю партію з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід. У
турнірі наявна можливість виконання норми кмс.
Організатори змагань лишають за собою право допустити не більше, ніж п’ять гравців,
які не мають міжнародного рейтингу, за умови сплати екстра-внеску.

Турнір В (з обрахунком національного рейтингу з класичних шахів) – допускаються
шахісти 2009 р.н. та молодше, які мають третій спортивний розряд і вище.
Швейцарська система, 9 турів. Контроль часу – 60 хв. на всю партію з додаванням 30
секунд за кожний зроблений хід. У турнірі наявна можливість виконання норм
спортивних розрядів.
Організатори змагань лишають за собою право допустити не більше, ніж п’ять гравців,
які мають 1-й юнацький розряд, за умови сплати екстра-внеску.
Турнір С (з обрахунком міжнародного рейтингу зі швидких шахів)– допускаються
всі бажаючі шахісти – учасники шахового фестивалю з класичних шахів. Швейцарська
система, 9 турів. Контроль часу – 10 хв. на всю партію з додаванням 5 секунд за
кожний зроблений хід.
Турнір D (з обрахунком міжнародного рейтингу з блискавичних шахів) допускаються всі бажаючі шахісти – учасники шахового фестивалю з класичних шахів.
Швейцарська система, 9 турів. Контроль часу – 3 хв. на всю партію з додаванням 2
секунд за кожний зроблений хід.
Технічне відкриття турнірів «А», «В» - 03 червня о 15:45
1 тур – 03 червня о 16:00
4 тур – 05 червня в 10:00
7 тур – 08 червня в 10:00
2 тур – 04 червня в 10:00
5 тур – 06 червня в 10:00
8 тур – 09 червня в 10:00
3 тур – 04 червня в 16:00
6 тур – 06 червня в 16:00
9 тур – 10 червня в 10:00
Турнір «С» - початок 07 червня о 10:00
Турнір «D» - початок 05 червня о 16:00

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД
Переможці у турнірах визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. При
рівності набраних очок у двох або більше учасників переможець визначається за
системою додаткових показників, встановлених Регламентом змагань.
Мінімальний гарантований призовий фонд фестивалю – 50 000 грн.
Турнір «А»
1.
2.
3.
4.
5.

10 000
6 000
4 000
2 000
1 500

6.
7.
8.
9.
10.

1 500
1 200
1 200
1 200
1 200

11.
12.
13.
14.
15.

1 200
1 200
1 200
1 000
1 000

Турнір «В»
1.
2.
3.
4.
5.

3 000
2 000
1 500
1 200
1 000

6.
7.
8.
9.
10.

800
800
600
600
600

11.
12.
13.
14.
15.

500
500
500
500
500

Учасники, які зайняли місця з 1 по 3 у турнірах «А» і «В», нагороджуються кубками,

медалями та грамотами від Федерації шахів Миколаївської області.
Крім основних призів, у турнірі «А» і «В» передбачені додаткові призи у різних
вікових, рейтингових категоріях та по розрядах - кубки, медалі, грамоти, сувеніри
тощо.
Призи в турнірах «С» і «D» складатимуть 75% внесків.
6.ТУРНІРНІ ВНЕСКИ
Учасники змагань сплачують наступні благодійні турнірні внески :
МСУ, FM
КМС з рейтингом ФІДЕ 2051 та вище
КМС з рейтингом ФІДЕ нижче 2050
1 розряд з рейтингом ФІДЕ
1 розряд без рейтингу ФІДЕ
2 розряд
3 розряд
Екстра-внесок

«А»

«В»

«С»

«D»

300
400
500
800

300
300
400
500
650

150
200
200
200
200
200
-

150
200
200
200
200
200
-

без внеску

-

100

100

7. БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
Всі учасники змагань повинні дотримуватись правил та рекомендацій МОЗ України та
політики та протоколу медичної безпеки ФІДЕ, спрямовані на мінімізацію шансів на
передачу COVID-19 у майбутніх шахових заходах протягом 2020 року та після.
8.РЕЄСТРАЦІЯ, УМОВИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Попередня реєстрація для участі у турнірах «А» і «В» (класичні шахи) є обов’язковою.
Строк реєстрації - до 25 травня 2021 року включно.
Анкета для реєстрації :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesz0ZKV_rMS95pYfePZPwNUEZ80mGeRX
YYwXd0Pxz3Af3-8g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Проживання учасників під час змагань здійснюється у спортивно-оздоровчому
комплексі «Спортіум» за адресою: вул. Приморська, 68/1, Очаків, Миколаївська
область, 57515 та готелях-партнерах: «Лагуна Бриз», «Таверна» та «Троянда».
З питань проживання - (+38) 096 627-22-23 (адміністратор Поліна)
Спортивно-оздоровчий комплекс «Спортіум»
https://sportium.com.ua/
У випадку, якщо учасник не бажає проживати у «Спортіумі» або готелях-партнерах
фестивалю – він сплачує компенсаційний внесок в оргкомітет фестивалю у розмірі 600
грн за кожного гравця до початку першого туру змагань з класичних шахів.

Турнірний директор:
Горощенко Дмитро Володимирович (+38) 097-980-93-11
Головний суддя:
Хамзін Руслан Абузарович (+38) 067-459-68-05 (ruslan.khamzin@gmail.com)
З питань попередньої реєстрації :
Ларкін Сергій Юрійович (050)-249-37-55 (Viber , WhatsApp), Facebook – Sergii
Larkin

Дане положення є офіційним викликом на змагання

