
    

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення 
Відкритого Кубку Києва “Гран-прі 64” 

1. Мета змагань 

- розвиток та популяризація шахів в Києві та в Україні; 

- підвищення рівня кваліфікації юних спортсменів; 

- зміцнення дружніх зв’язків між шаховими клубами, тренерами м. Києва та України; 

- визначення переможців та призерів змагань. 

2. Термін та місце проведення змагань 

Основні турніри та фінал проводяться на базі Київського інституту інтелектуальної власності та 

права Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Київ), вул. Харківське шосе, 

210 (ст. метро «Бориспільська»). Основні турніри проводяться в січні-квітні 2022 року один раз на 

місяць.  

Перший основний турнір відбудеться 28-30 січня 2022 року.   

Дата проведення Час проведення

Реєстрація учасників 28 січня 2022 р.  
п’ятниця

14:00 – 15:00

Відкриття турніру 28 січня 2022 р. 
п’ятниця

15:00

1-3 тури 28 січня 2022 р. 
п’ятниця

початок туру 
15:30

4-6 тури 29 січня 2022 р. 
субота

початок туру 
10:00

7-9 тури 30 січня 2022 р. 
неділя

початок туру 
10:00

Закриття турніру, наго-
родження учасників

30 січня 2022 р. 
неділя

по закінченні



Другий основний турнір відбудеться 18-20 лютого 2022 року.   

Додаткові турніри проводять клуби-організатори в лютому-травні 2022 року згідно планів-кален-

дарів наданих Оргкомітету. 

Фінал “Гран-прі 64” буде проведено в травні 2022 року. 

3. Керівництво проведенням змагань  

Загальне керівництво проведенням основних турнірів та фіналу “Гран-прі 64” здійснює Оргкомітет, 

затверджений Радою шахових клубів міста Києва за підтримки Федерації шахів України. Безпосе-

реднє проведення основних турнірів та фіналу покладається на суддівські колегії, затверджені 

Оргкомітетом. 

4. Система проведення змагань 

“Гран-прі 64” складається з 4-х основних турнірів (проводяться щомісяця), а також клубних тур-

нірів та фіналу. 

Основні турніри проводяться в трьох лігах: турнір Суперліга, турнір Вища ліга, турнір Перша 

ліга - за швейцарською системою жеребкування в 9 турів. Визначення пар комп’ютерне за про-

грамою Swіss-manager, контроль часу - 30 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з дода-

ванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Кожний учасник має можли-

вість два рази взяти нічию без гри, крім останніх трьох турів. Про це він повинен повідомити суд-

дівській колегії до жеребкування чергового туру. 

Відкриті клубні турніри можуть бути з швидких або класичних шахів. Кожен з таких турнірів має 

свій регламент і план-календар (додаток 1). Кожен з учасників має право зіграти, як у своєму шахо-

вому клубі, так і в іншому клубі.  

Фінал “Гран-прі 64“ складається з 6-ти турнірів за віковими категоріями: до 8 років (2014 р.н та мо-

лодше), до 10 років (2012-2013 р.н.), до 12 років (2010-2011 р.н.), до 14 років (2008-2009 р.н.), до 16 ро-

ків (2006-2007 р.н.) та до 18 років (2004-2005 р.н.). Гравці можуть взяти участь виключно у турнірі 

Дата проведення Час проведення

Реєстрація учасників 18 лютого 2022 р.  
п’ятниця

14:00 – 15:00

Відкриття турніру 18 лютого 2022 р. 
п’ятниця

15:00

1-3 тури 18 лютого 2022 р. 
п’ятниця

початок туру 
15:30

4-6 тури 19 лютого 2022 р. 
субота

початок туру 
10:00

7-9 тури 20 лютого 2022 р. 
неділя

початок туру 
10:00

Закриття турніру, наго-
родження учасників

18 лютого 2022 р. 
неділя

по закінченні



своєї вікової категорії. У фінал кожної вікової категорії виходять по 10 гравців (всього 60 учасників), 

які набрали більшу кількість балів (згідно додатку 2) за системою гран-прі у своїх вікових категоріях. 

Фінальні турніри проводяться за коловою системою в 9 турів з контролем часу - 30 хвилин до за-

кінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з 

першого. 

За результатами турнірів з класичних шахів будуть присвоюватися відповідні розряди (2-й та 1-й). 

Також в турнірах перших розрядів та вище будуть обраховані національні рейтинги. 

Усі змагання проводяться згідно «Правил гри в шахи ФІДЕ» від 01.01.2018 р. 

5. Учасники змагань 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени 3 розряду та вище віком до 18 років (2004 р.н. і 

молодше) з усіх регіонів України. 

Турнір Суперліга: шахісти 1 розряду та вище. 

Турнір Вища ліга: шахісти 2 розряду. 

Турнір Перша ліга: шахісти 3 розряду. 

6. Підрахунок персональних залікових балів системи гран-прі (додаток 2) 

Основні турніри: Суперліга (1 розряд і вище) перше місце - 90 балів, друге - 89, ..., 30 місце - 61 бал. 

                                Вища ліга (2 розряди) перше місце - 60 балів, друге - 59, ..., 30 місце - 31 бал. 

                                Перша ліга (3 розряди) перше місце - 30 балів, друге - 29 балів, ..., 30 місце - 1 бал. 

Відкриті клубні турніри:    

                        турнір 1-х розрядів і вище - перше місце - 45 балів, друге - 44 бали, ..., 15 місце - 31 бал. 

                        турнір 2-х розрядів - перше місце - 30 балів, друге - 29 балів, ..., 15 місце - 16 балів 

                        турнір 3-х розрядів - перше місце - 15 балів, друге - 14 балів, ... , 15 місце - 1 бал. 

Бонусні бали: чемпіони та призери (2 та 3 місця) чемпіонатів м.Києва та всіх областей України 

2022 року серед юнаків та дівчат в усіх вікових категоріях, а також чемпіони та призери чем-

піонатів України 2021 року серед юнаків та дівчат в усіх вікових категоріях отримують бонусні 

бали згідно додатку 2 за умови їх участі в одному з основних турнірів. 

Підрахунок персональних залікових балів буде здійснюватися в загальному обліку та окремо за 

віковими категоріями. 

7. Визначення переможців 

Основні турнірні місця визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. У випадку однакової 

кількості набраних очок у двох або більше учасників змагань черговість місць розподіляється за 

додатковими показниками: 

скорочений коефіцієнт Бухгольца 1 (без одного найгіршого результату); 

скорочений коефіцієнт Бухгольца 2 (без двох найгірших результатів); 

скорочений коефіцієнт Бухгольца 3 (без трьох найгірших результатів); 



усереднений Бухгольц (показник Бухгольца, за відрахуванням найбільшої та найменшої кількості 

очок партнерів); 

за результатом особистої зустрічі, за умови, що всі учасники розподілу місць грали між собою; 

кількість перемог. 

Відкриті клубні турніри – згідно регламентів клубних турнірів (додаток 1). 

Фінальні турнірні місця визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. У випадку однако-

вої кількості набраних очок у двох або більше учасників змагань черговість застосування додатко-

вих показників наступна: 

- коефіцієнт Зоннеборна-Бергера; 

- скорочений коефіцієнт Зоннеборна-Бергера (без одного найгіршого результату); 

- особиста зустріч; 

- кількість перемог. 

8. Нагородження переможців 

Основні турніри:  призери турнірів Суперліги, Вищої та Першої ліг нагороджуються кубками, ме-

далями та дипломами, а також гарантованими грошовими призами і спонсорськими подарунками. 

Відкриті клубні турніри – згідно регламентів клубних змагань. 

Фінальні турніри: в кожному з 6-ти турнірів за віковими категоріями: до 8 років, до 10 років, до 12 

років, до 14 років, до 16 років та до 18 років призери окремо нагороджуються кубками, медалями 

та дипломами, гарантованими грошовими призами і спонсорськими подарунками. 

9. Фінансування змагань та технічне забезпечення 

Кожен з учасників вносить благодійний турнірний внесок у розмірі 300 грн (150 грн для членів 

клубів-організаторів). 

Оргкомітет надає приміщення, інвентар, технічне обслуговування і суддівську колегію для 

проведення змагань. 

Витрати по відрядженню учасників змагань та проживання – за рахунок відряджуючих організацій. 

10. 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 спе-

ціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» 

та від 09 грудня 2020 року 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коро-

навірусом 

SARS-CoV – 2», 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)», а також Політики медич-

ної безпеки та протоколу майбутніх очних змагань з шахів ФІДЕ.  



  

11. Організатори залишають за собою право вносити зміни до даного Регламенту 

12. Заявки, реєстрація учасників змагань 

Попередні реєстрація на другий основний турнір (18-20.02.22) за посиланням: http://surl.li/bbrvw 

Підтвердження реєстрації на місці. Всі хто запізнився на реєстрацію, зможуть прийняти участь в 

турнірі з другого туру. 

Додаткова інформація: Тетяна Костак    тел.: 050-746-76-24; 

                                                 Сергій Петров    тел.: 066-713-22-63.  

                                                 E-mail: kubok.kyeva@gmail.com 

                                    

Дане положення є офіційним викликом на змагання 

http://surl.li/bbrvw


           Додаток 1 
                                                                                                             до ПОЛОЖЕННЯ про проведення  
                                                                                                      відкритого Кубку Києва “Гран-прі 64” 

Додаткові турніри 

Дата Клуб Турнір Розряди Посилання Контакти

4-6 
лютого 
2022

ШК “Гамбіт” Класика 3 https://club-gambit.kiev.ua/
tournaments/kvalifikacionnyj-
turnir-s-normoj-2-razryada-4-6-
fevralya-2022/?
fbclid=IwAR2iFd5UN6mfdFgQVU-
FfqlZwKibcRoQFdk3A0RvBk-
LXCNNa4oDBHCd-1g

050 7467624               
Тетяна Іванівна Костак

11-13 
лютого 
2022

ШЦ 
“Товариш”

Класика 1 і вище https://www.facebook.com/
clubtovarisch

096 9974458            
Олег Миколайович 
Коваль

12 
лютого 
2022

ШК 
“Світогляд"

Рапід 1 і вище https://www.facebook.com/
story.php?
story_fbid=1376186649486032&id
=295031497601558

 066 713 22 63      
Сергій Віталійович 
Петров

12 
лютого 
2022

ШК 
“Світогляд"

Рапід 2 https://www.facebook.com/
story.php?
story_fbid=1376186649486032&id
=295031497601558

 066 713 22 63      
Сергій Віталійович 
Петров

12 
лютого 
2022

ШК 
“Світогляд"

Рапід 3 https://www.facebook.com/
story.php?
story_fbid=1376186649486032&id
=295031497601558

 066 713 22 63      
Сергій Віталійович 
Петров

25-27 
лютого 
2022

ШЦ 
“Товариш”

Класика 3 https://www.facebook.com/
clubtovarisch

096 9974458            
Олег Миколайович 
Коваль

25-27 
лютого 
2022

ШЦ 
“Товариш”

Класика 2 https://www.facebook.com/
clubtovarisch

096 9974458            
Олег Миколайович 
Коваль

26-27 
лютого 
2022

ШК 
“Бригантина"

Рапід 3 https://www.facebook.com/
groups/957304134354202/
permalink/4703582126393032/

050 2448978           
Олександр Іванович 
Рибченко

26 
лютого 
2022

ШК 
“Бригантина”

Рапід 2 https://www.facebook.com/
groups/957304134354202/
permalink/4703582126393032/

050 2448978           
Олександр Іванович 
Рибченко

27 
лютого 
2022

ШК 
“Бригантина”

Рапід 1 https://www.facebook.com/
groups/957304134354202/
permalink/4703582126393032/

050 2448978           
Олександр Іванович 
Рибченко

https://club-gambit.kiev.ua/tournaments/kvalifikacionnyj-turnir-s-normoj-2-razryada-4-6-fevralya-2022/?fbclid=IwAR2iFd5UN6mfdFgQVU-FfqlZwKibcRoQFdk3A0RvBk-LXCNNa4oDBHCd-1g
https://www.facebook.com/clubtovarisch
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1376186649486032&id=295031497601558
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1376186649486032&id=295031497601558
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1376186649486032&id=295031497601558
https://www.facebook.com/clubtovarisch
https://www.facebook.com/clubtovarisch
https://www.facebook.com/groups/957304134354202/permalink/4703582126393032/
https://www.facebook.com/groups/957304134354202/permalink/4703582126393032/
https://www.facebook.com/groups/957304134354202/permalink/4703582126393032/


                                                                                                          Додаток 2 
                                                                                                             до ПОЛОЖЕННЯ про проведення  
                                                                                                      відкритого Кубку Києва “Гран-прі 64” 

Підрахунок персональних залікових балів системи гран-прі. 

Місце Основні турніри Основні турніри Основні турніри Клубні турніри Клубні турніри Клубні турніри

Суперліга Вища ліга Перша ліга Суперліга Вища ліга Перша ліга

1 90 60 30 45 30 15

2 89 59 29 44 29 14

3 88 58 28 43 28 13

4 87 57 27 42 27 12

5 86 56 26 41 26 11

6 85 55 25 40 25 10

7 84 54 24 39 24 9

8 83 53 23 38 23 8

9 82 52 22 37 22 7

10 81 51 21 36 21 6

11 80 50 20 35 20 5

12 79 49 19 34 19 4

13 78 48 18 33 18 3

14 77 47 17 32 17 2

15 76 46 16 31 16 1

16 75 45 15

17 74 44 14

18 73 43 13

19 72 42 12

20 71 41 11

21 70 40 10

22 69 39 9

23 68 38 8

24 67 37 7

25 66 36 6

26 65 35 5

27 64 34 4

28 63 33 3

29 62 32 2

30 61 31 1



Підрахунок бонусних персональних залікових балів системи гран-прі. 

Примітка. Учасники турнірів системи гран-прі можуть отримати бонусні бали тільки за один титул 
(який дає більше балів). 

Місце Чемпіонати 
Украіни

Чемпіонати 
Украіни

Чемпіонати 
Украіни

Чемпіонати 
Києва та 
областей

Чемпіонати 
Києва та 
областей

Чемпіонати 
Києва та 
областей

Суперліга Вища ліга Перша ліга Суперліга Вища ліга Перша ліга

1 90 60 30 60 30 15

2 80 50 20 45 25 10

3 70 40 10 30 20 5
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