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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення І міжнародного турніру з швидких шахів 

«Меморіал О.М.Носенка» 
м. Чернігів, 10-11 лютого 2018 року 
 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. 
Турнір проводиться з метою популяризації шахів в області, підвищення спортивної 
майстерності, розширення зв'язків між шахістами України та сусідніх країн. 
Вшанування пам»яті міжнародного гросмейстера Олександра Носенка. 
 
2. ОРГАНІЗАТОРИ І СУДДІВСТВО. 
Організатор турніру - Федерація шахів Чернігівської області.  
Безпосереднє проведення покладається на суддівську колегію. 

Головний суддя – міжнародний арбітр ФІДЕ Олександр Прохоров. 
 
3. ПРОГРАМА, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ. 
Турнір проводиться з 10 по 11 лютого 2018 року в приміщенні КДЮСШ №1 вул. 
Захисників України, 3б. 
 
Реєстрація учасників 10 лютого 2018 року з 10-00 до 12-00.  
Відкриття змагань 10 лютого 2018 року о 12-00. 
 
У турнірі беруть участь всі бажаючі шахісти, які сплатили благодійний турнірний 
внесок. Розмір благодійного турнірного внеску для всіх учасників – 50 грн 
 
Для участі в турнірі необхідна обов'язкова попередня реєстрація до 8 
лютого 2018 року за посиланням 
https://www.chessmanager.com/uk/tournaments/5759937649049600/signup  
 
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ. 
Турнір проводиться за правилами шахів ФІДЕ, за швейцарською системою в 9 
турів, з контролем 20 хвилин кожному учаснику до кінця партії, з додаванням 5 
секунд за кожний зроблений хід починаючи з першого. 
 
 
 
 
 
 

https://www.chessmanager.com/uk/tournaments/5759937649049600/signup


5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ. 
Переможець визначається за найбільшою кількістю очок, набраних в усіх партіях. 
В разі рівної кількості очок в двох або більше учасників: за коефіцієнтом 
Бухгольця, за прогресивним коефіцієнтом, по результатах особистої зустрічі, по 
найбільшому числу перемог в усіх партіях. 
 
Переможець і призери змагань нагороджуються дипломами, кубками та медалями. 
В турнірі передбачені гарантовані грошові призи. 
Загальний призовий фонд – 15000 гривень. 
 
1 місце – 2000 грн., 2 місце – 1800 грн., 3 місце – 1600 грн., 4 місце – 1400 грн., 
5 місце – 1200 грн., 6 місце – 1000 грн., 7 місце – 800 грн., 8 місце – 600 грн., 
9 місце – 400 грн., 10 місце – 200 грн. 
 
Ветерани (1958 р.н. та старше): 1 місце – 500 грн., 2 місце – 400 грн., 
3 місце – 300 грн., 4 місце – 200 грн., 5 місце – 100 грн. 
 
Юнакі та дівчата (2001 р.н. та молодші): 1 місце – 500 грн., 2 місце – 400 грн., 
3 місце – 300 грн., 4 місце – 200 грн., 5 місце – 100 грн. 
 
Кращий шахіст м. Чернігова – 250 грн. 
Кращий шахіст Чернігівської області – 250 грн. 
Кращий результат серед жінок – 250 грн. 
Кращий шахіст І розряду – 250 грн. 
 
5. ФІНАНСУВАННЯ УЧАСНИКІВ. 
Фінансування учасників за рахунок організацій, що відряджають їх на змагання або 
самих учасників. 
 
Щодо організаційних питань та проживання звертатись за телефонами: 
0954435147, 0633733340 Майборода Євгенія Олександрівна (головний 
організатор). 
 
6. ПРОЖИВАННЯ. 
1. Проживання в гуртожитках м. Чернігова від 30 до 80 грн. за добу. Тел. 
комендантів гуртожитків: +380668186087 Олександра Федорівна (30 грн. за 
добу), +380633342962 Тамара Миколаївна (від 50 до 80 грн. за добу). 
 
2. Готель «Уют» - 2 місцевий номер - 400 грн. за добу. Тел.: +380953712203. 
 
3. Хостел Лео – 2 місцевий номер - 400 грн. за добу; 4 місцевий номер - 448 грн. за 
добу; 6 та 8 місцеві номери – 100 грн. койко-місце за добу. Тел.: +380637900069, 
+380990007919. 
 
4. Проживання в квартирах подобово. 

 

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ ! 


