
РЕГЛАМЕНТ
проведення Всеукраїнського турніру з класичних шахів,
присвяченого 20-річниці Конституції України 2016 року

м. Полтава 27 червня 2016 р.
1. Змагання проводяться у м. Полтаві в приміщенні ПОО ФСТ”Україна” (майдан
Незалежності,24) з 27 червня по 01 липня 2016 р. серед 36 учасників за
швейцарською системою в 9 турів згідно Положення про змагання з шахів на
2016р.

2. Змагання проводяться у відповідності з Правилами шахової гри з
використанням електронних годинників та Турнірними правилами ФІДЕ.

3. Для створення пар учасники розташовуються згідно з національним рейтинг -
листом на 01 квітня 2016.

4. Контроль часу – 90 хвилин кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожен
зроблений хід, починаючи з першого, до закінчення партії кожному учаснику з
використанням електронних шахових годинників.

5. День приїзду – понеділок, 27 червня 2016 р.
Технічна нарада та жеребкування на колір фігур - понеділок, 27 червня 2016р. о
14:15. Церемонія відкриття змагань – понеділок , 27 червня 2016р., о 14 год.35
хвилин Початок:
І туру - о 15:00 27 червня 2016 року(понеділок );
II туру - о 10:00 28 червня 2016 року(вівторок );
III туру - о 16:00 28 червня 2016 року(вівторок);
IV туру - о 10:00 29 червня 2016 року( середа);
V туру - о 16:00 29 червня 2016 року(середа);
VI туру - о 10:00 30 червня 2016 року( четвер);
VII туру - о 16:00 30 червня 2016 року(четвер);
VIII туру - о 09:00 01 липня 2016 року (п’ятниця )
IX туру - о 14:00 01 липня 2016 року (п’ятниця)
По закінчення останнього IX туру – п’ятниця, 01 липня 2016р. о 18:00
– церемонія закриття змагань.

6. Контрольний час запізнення на партію – 30 хвилин.
7. Протести щодо результату зіграної партії подаються до суддівської колегії у
письмовій формі не пізніше 30 хвилин після закінчення туру під грошову заставу
200 грн. У разі прийняття протесту грошову застава повертається.

8. Виявлення переможців.
Місця визначаються за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або
більше учасників місця визначаються (у порядку пріоритетів ):

- за коефіцієнтів Бухгольца;
- за коефіцієнтом Зоннеборна-Бергера;
- за результатом особистої зустрічі.
9. Нагородження.
Учасники, які посіли 1– 3-ті місця, нагороджуються грамотами та призами згідно
додатку 1до Положення про змагання. Додаткові призи за рахунок турнірних
внесків.

Головний суддя змагань , суддя національної категорії
Г.А.Щербов (м. Лубни)______________________


