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Р Е Г Л А М Е Н Т
проведення III шахово-шашкового фестивалю «Chernivtsi Open 2017»

І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

Змагання проводиться з метою:

 визначення найсильніших спортсменів змагань;

 подальшої популяризації і розвитку інтелектуальних видів спорту в місті Чернівці;

 розширення дружніх зв’язків між спортсменами різних регіонів України та інших
країн;

 урочисте відзначення Міжнародного Дня шахів та Дня шахів в Україні;

 підвищення кваліфікаційного рівня спортсменів міста Чернівці.

II. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
III шахово-шашковий фестиваль «Chernivtsi Open 2017» проводиться з 18 по 23 липня
2017 року.
Місце проведення: місто Чернівці, вулиця Садова 5, Чернівецький Національний
університет імені Юрія Федьковича, корпус №19, актовий зал.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАННЯ
Загальне керівництво змагань здійснює управління по фізичній культурі та спорту
Чернівецької міської ради. Діяльність з підготовки та проведенням змагань здійснює
громадська організація «Альянс професійних шахістів». Безпосереднє проведення змагань
покладається на головного суддю змагань, затвердженого управлінням по фізичній
культурі та спорту Чернівецької міської ради та суддівську колегію, затверджену
громадською організацією «Альянс професійних шахістів».
Змагання проводяться згідно «Правил шахової гри FIDE» від 01 липня 2017 року, Правил
спортивних змагань з шашок та затвердженого даного «Регламенту проведення III
шахово-шашкового фестивалю «Chernivtsi Open 2017».

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАННЯ

До змагань допускаються усі спортсмени без обмежень та які відповідають вимогам тих
турнірів III шахово-шашкового фестивалю «Chernivtsi Open 2017» у яких вони братимуть
участь. До змагань допускаються спортсмени згідно з поданими заявками, завіреними
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спеціалізованим фізкультурно-лікарським закладом та які мають страховий поліс від
нещасних випадків на час проведення змагань.

V. ХАРАКТЕР ЗМАГАННЯ
Усі турніри III шахово-шашкового фестивалю «Chernivtsi Open 2017» є особистими.

VI. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ

За програмою передбачено проведення чотирьох турнірів:
Турнір «A» – опен з обрахунком рейтингу FIDE та національного рейтингу.

До участі допускаються усі бажаючі шахісти, які сплатили благодійний турнірний внесок.
Змагання проводяться за швейцарською системою в дев'ять турів.

Контроль часу: 90 хвилин з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого ходу (з
обов’язковим веденням запису до кінця партії).

Учасники турніру матимуть можливість виконання спортивних шахових розрядів та звань.
Організатори забезпечують «пряму» он-лайн трансляцію 10 партій на перших дошках
турніру на доступних Інтернет платформах.
Турнір «B» – молодіжний опен з обрахунком національного рейтингу.

До участі допускаються шахісти до 14 років (2003 року народження та молодше) та які
сплатили благодійний турнірний внесок.

Змагання проводяться за швейцарською системою в дев'ять турів.

Контроль часу: 90 хвилин з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого ходу (з
обов’язковим веденням запису до кінця партії).
Учасники турніру матимуть можливість виконання спортивних шахових розрядів та звань.

Організатори забезпечують «пряму» он-лайн трансляцію 6 партій на перших дошках
турніру на доступних Інтернет платформах.

Турнір «C» – бліц-турнір з обрахунком рейтингу FIDE з бліцу.

До участі допускаються усі бажаючі шахісти, які сплатили благодійний турнірний внесок.

Змагання проводяться за швейцарською системою в тринадцять турів.
Контроль часу: 3 хвилини з додаванням 2 секунд на хід, починаючи з першого ходу.

Турнір «D» – опен з шашок-64 (швидка гра).
До участі допускаються усі бажаючі шашкісти, які сплатили благодійний турнірний
внесок.
Змагання проводяться за швейцарською системою в дев’ять турів. Увага! Система
проведення турніру та кількість турів може бути змінена в залежності від кількості
зареєстрованих учасників.

Контроль часу: 20 хвилин до кінця партії.

Благодійні турнірні внески:

Турнір «A»:

 GM, IM, WGM, WIM – без внеску;
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 шахісти віком до 20 років, віком 60 років та старше, жінки, шахісти з обмеженими
фізичними можливостями – 100 грн.;

 інші шахісти – 150 грн.
Шахісти, які не мають міжнародного рейтингу сплачують додатковий внесок у розмірі 150
грн.

Турніри «B» та «C»: усі учасники – 100 грн.

Турнір «D»: усі учасники – 50 грн.
III шахово-шашковий фестиваль «Chernivtsi Open 2017» проводиться за наступним
розкладом:

18.07.2017 року (вівторок) 10:00 – 14:30 Реєстрація учасників турнірів «A» та
«B»

14:30 – 15:00 Урочисте відкриття турнірів «A» та «B»
15:00 1 тур турнірів «A» та «B»

19.07. 2017 року (середа) 10:00 2 тур турнірів «A» та «B»
15:00 3 тур турнірів «A» та «B»

20.07.2017 року (четвер) 10:00 4 тур турнірів «A» та «B»
15:00 5 тур турнірів «A» та «B»

21.07.2017 року (п’ятниця) 10:00 6 тур турнірів «A» та «B»
15:00 7 тур турнірів «A» та «B»

22.07.2017 року (субота) 10:00 8 тур турнірів «A» та «B»
09:00 – 11:00 Реєстрація учасників турніру «D»
11:00 – 21:00 1-9 тури турніру «D»
10:00 – 15:30 Реєстрація учасників турніру «C»
16:00 – 21:00 1-13 тури турніру «C»
21:15 Урочисте закриття турнірів «C» та «D»

23.07.2017 року (неділя) 09:00 9 тур турнірів «A» та «B»
14:00 Урочисте закриття турнірів «A» та «B»

Визначення пар учасників наступного туру усіх турнірів здійснюється після закінчення
усіх партій попереднього туру за комп’ютерною програмою FIDE «Swiss Manager».

Під час партій гравцям забороняється мати при собі увімкнені мобільні телефони та інші
засоби зв’язку.

Допустиме запізнення на тур для турнірів «A» та «B» – 30 хвилин.
Організатори залишають за собою право виключення з турніру учасників за поведінку, що
дискредитує шахи (порушення ігрової етики, спортивного режиму, договірні партії, тощо).

У зв’язку з обмеженою кількістю місць у турнірі Оргкомітет змагань схвалює попередню
реєстрацію спортсменів на участь у змаганнях.
Для цього необхідно, до 15 липня 2017 року включно, надіслати анкету-заявку на участь
на електронну пошту bilich_1978@ukr.net (Шаблон анкети-заявки наводиться у окремому
файлі).

Головний суддя змагання – Міжнародний арбітр Товчига Олег Григорович (місто Київ).

mailto:bilich_1978@ukr.net
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VII. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕНННЯ ЗМАГАНЬ
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів». Контроль за підготовкою спортивних споруд та
забезпечення місць безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія під
керівництвом головного судді змагань.

VIII. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І
ПРИЗЕРІВ

Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У разі однакової
кількості набраних очок у двох та більше учасників місця визначаються:

 за системою коефіцієнтів Бухгольця (повний коефіцієнт Бухгольця, усереднений
коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату, усереднений
коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 2 найгірших результатів);

 за результатом особистої зустрічі.
Призи:

Турнір «A» Турнір «B»
1 місце 4000 грн., кубок, медаль 1500 грн., кубок, медаль
2 місце 3500 грн., медаль 1200 грн., медаль
3 місце 3000 грн., медаль 1000 грн., медаль
4 місце 2500 грн. 800 грн.
5 місце 2000 грн. 500 грн.
6 місце 1500 грн. 400 грн.
7 місце 1200 грн. 350 грн.
8 місце 1000 грн. 300 грн.
9 місце 800 грн. 250 грн.
10 місце 600 грн. 200 грн.
11 місце 500 грн. -
12 місце 400 грн. -
Спеціальні
призи

Кращий результат серед шахістів
старше 60 років – 300 грн.

Кращий результат серед дівчат –
200 грн.

Кращий результат серед жінок – 300
грн.

Кращий результат серед юнаків до
12 років – 200 грн.

Кращий результат серед шахістів з
обмеженими фізичними
можливостями – 300 грн.

Кращий результат серед юнаків до
10 років – 200 грн.

Кращий результат серед юніорів до
20 років – 300грн.

Кращий результат серед юнаків до 8
років – 200грн.

Кращий результат серед шахістів
Чернівецької області – 300грн.

Кращий результат серед шахістів
Чернівецької області – 200грн.
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Гарантований приз за 1 місце у турнірі «C» - 1000 грн. Кількість інших грошових призів
залежить від кількості учасників, загального обсягу турнірних внесків та визначатиметься
організаторами безпосередньо перед проведенням турніру.

Призи для турніру «D» залежать від кількості учасників, загального обсягу турнірних
внесків та визначатиметься організаторами безпосередньо перед проведенням турніру.

Усі переможці нагороджуються дипломами.

Один учасник отримує лише один приз – найбільший. Учасники, які достроково знялися зі
змагань грошовими призами не нагороджуються.

IX. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧСНИКІВ

Головним спонсором III шахово-шашкового фестивалю «Chernivtsi Open 2017» є
Благодійний фонд Василя Розная «Майбутнє України».

Витрати на придбання нагородної атрибутики (кубки, медалі, дипломи) та оплату
компенсації за харчування суддів несе управління фізичної культури та спорту
Чернівецької міської ради.

Призовий фонд, організаційні та технічні витрати на рекламу змагань, інформаційну
кампанію у ЗМІ та соціальних мережах, друкування турнірної документації, заправку
картриджу, канцтовари, телефонні розмови, тощо забезпечує громадська організація
«Альянс професійних шахістів» за рахунок коштів, отриманих від реалізації спонсорських
пакетів комерційним структурам, комунальним підприємствам, приватним підприємцям,
громадським організаціям та благодійних внесків і добровільних пожертв приватних осіб.
Управління фізичної культури та спорту Чернівецької міської ради в разі потреби
забезпечує додаткове місце для проведення змагання (фізкультурно-оздоровчий комплекс
«Олімпія», вулиця Воробкевича, 6, місто Чернівці).

Витрати на проїзд, розміщення і харчування учасників – за рахунок організацій, що їх
відряджають, або за власний рахунок.

* * * * * * * * * * * * *

Контакти організаторів:

(099) 6020681 Іван Білич, (050) 6763354 Володимир Зав’ялов
Електронна пошта: bilich_1978@ukr.net

Дане положення є офіційним запрошенням на участь у III шахово-шашковому
фестивалі «Chernivtsi Open 2017».
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