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Положення

Всеукраїнського шахового фестивалю «Вінницька ОСІНЬ»
з нормами ММ і КМС

1.Мета та задачі.
Змагання проводяться з метою:-пропаганди та популяризації шахової гри серед молоді;
-підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи ФШВ та ВОФШ;
-зростання кваліфікації шахістів м.Вінниці,Вінницької області та України;
-розширення дружніх зв’язків між шахістами різних регіонів України;
2. Термін та місце проведення
Змагання проводяться в МДЮСШ №6 м.Вінниці по вул.Театральна, 24 (центр міста, біля
Торгового Університету, Драматичного театру) з 26 по 31 жовтня 2021 року турнір з нормою
ММ, з 27 по 31 жовтня 2021 року турнір з нормою КМ, .
Учасникам реєструватися по емейлу: larkin197304@gmail.com або телефону: 050-249-37-55
bodnarchessvin@gmail.com або за тел. 097-275-95-89. Початок змагань турніру з нормою ММ
26.11.2021 р.о 13.00 годині. Початок змагань турніру з нормою КМС 27.11.2021 р. о 15.00
годині.
3. Керівництво змагання
Загальне керівництво покладається на президії ФШВ і МДЮСШ №6. Безпосереднє
проведення змагань покладається на суддівські колегії, затверджені ФШВ і МДЮСШ №6.
4. Умови проведення змагань.
В програмі фестивалю 2 турніри: з нормою міжнародного майстра та з нормою кандидата
в майстри спорту України. Турнір з нормою ММ проводиться за коловою системою при 10
учасниках. Контроль часу – 1 год. та 30 хв. кожному учаснику на всю партію з додаванням
30 секунд за кожен зроблений хід Учасники - за запрошенням. Турнір з нормою КМС за
схевенінгенською системою при 18 учасниках з 9 турів. Учасники - за запрошенням.
Змагання проводяться у відповідності до «Правил шахової гри ФІДЕ» 2021 р.
Підготовка місця і проведення змагань здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої
коронавірусом SARS CoV – 2"
Витрати за рахунок відряджаючих організацій або самих учасників. Організатори залишають
за собою право вносити незначні зміни в дане положення.
5. Умови підведення підсумків.
Призове місце визначається по найбільшій кількості набраних очок. За перемогу
нараховується - 1 очка, за нічию – 0.5 очка, поразка - 0. У випадку рівності очок у двох чи
більше учасників місце визначається: коефіцієнт Бергера, особиста зустріч, кількість перемог.
6. Нагородження
Призери турніру нагороджуються грамотами, медалями, кубком та речовими призами.
Боднар Микола Миколайович: 8-097-275-95-89.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

