ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ

Регламент
проведення відкритого особистого чемпіонату України з шахів
(класичні шахи) - фінал (III ранг)
1. Цілі та завдання
Відкритий особистий чемпіонат України з шахів (класичні шахи) - фінал
(ІІІ ранг) (далі - чемпіонат України) проводиться з метою:
подальшого розвитку шахів та їх популяризації в Україні;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної
команди України для участі в міжнародних змаганнях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях;
залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом.
2. Строки і місце проведення змагання
Чемпіонат України проводиться з 07 по 18 грудня 2021 року в м. Харкові
за адресою: вулиця Пушкінська, 84-А, у приміщенні Наукової бібліотеки
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
3. Організація та керівництво проведенням змагання
Керівництво проведенням змагання здійснюють Міністерство молоді та
спорту України (далі - Мінмолодьспорт) та Федерація шахів України
(далі - Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату
України, покладається на управління у справах молоді та спорту Харківської
обласної державної адміністрації, та суддівську колегію рекомендовану
Федерацією, склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
Заступник головного судді змагання Ковчан Олександр Анатолійович
відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів.
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4. Учасники змагання
До участі у чемпіонаті України, допускаються:
- чемпіон України 2020 року з шахів (класичні шахи) Антон Коробов;
- п ’ять спортсменів з найвищим рейтингом ФІДЕ станом на
01.09.2021 року;
- спортсмени, які посіли перші три місця у відкритому особистому
чемпіонаті України з шахів (класичні шахи) - півфінал 2021 року;
- один спортсмен з найвищим рейтингом з м. Харкова за рішенням
федерації або за рекомендацією дитячо-юнацької комісії федерації з числа
кандидатів у члени національної збірної команди України.
У разі відмови від участі будь-кого зі спортсменів, список учасників
формується, виходячи з наступних принципів:
- при відмові від участі будь-кого зі спортсменів, які здобули право на
участь у фіналі, згідно з рейтином ФІДЕ станом на 01.09.2021, до початку
півфіналу, їх місця займають наступні шахісти згідно з рейтинг-листом ФІДЕ
станом на 01.09.2021 у спадному порядку;
- при відмові від участі чемпіона України 2020 року, будь кого
зі спортсменів, які здобули право участі у фіналі згідно з рейтингом ФІДЕ
станом на 01.09.2021року, після початку півфіналу та з числа перших трьох
призерів за результатами відкритого особистого чемпіонату України з шахів
(класичні шахи) - півфінал 2021 року, його місце займає учасник цього ж
півфіналу, який зайняв наступне місце.
Змагання проводяться за коловою системою в 9 турів.
Рівень В античитингового захисту.
Форма одягу учасників змагань має відповідати вимогам дрес-коду
Європейського шахового союзу.
Контроль часу:
90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії
надається кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід,
починаючи з першого (час дозволеного запізнення на тур - 30 хвилин з часу
початку туру).
5. Характер заходу
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з шахів.
Змагання особисті.
6. Програма проведення змагання
Програма змагання:
07 грудня:

з
10:00-18:00 - приїзд та реєстрація учасників;
18:00 - технічна нарада;
08 грудня:
14:00 - церемонія відкриття змагання;
15.00 - 1-й тур.
9-11 грудня:

2-Й-4-Й тури змагань (початок о 14.00).
13-16 грудня:
5-Й-8-Й тури (початок о 14.00).
17 грудня
9-й тур (початок об 11.00);
18.00 - підведення підсумків, церемонія закриття змагання.
18 грудня:
від'їзд учасників
7. 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 спеціально 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 СОУГО - 19, спричиненої
коронавірусом ЗЛЯБ-СоУ - 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 (СОУГО - 19)" а також Політики
медичної безпеки та протоколом майбутніх очних змагань з шахів ФІДЕ.
Чемпіонат України проводиться за згодою управління у справах молоді та
спорту Харківської обласної державної адміністрації на проведення такого
заходу.
8. Умови визначення та нагородження переможців та призерів
Місця визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників місця
у змаганнях визначаються за наступними додатковими показниками (у порядку
пріоритету):
за результатом особистої зустрічі;
за кількістю перемог;
за системою коефіцієнтів Зоннеборна-Бергера;
за системою Койя;
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плей-офф.
Плей-офф між двома учасниками проводиться як додаткове змагання за
наступним регламентом: дві партії у швидкі шахи з контролем часу 10 хвилин
кожному учаснику до закінчення партії з додаванням 5 секунд за кожний
зроблений хід, починаючи з першого. За нічийного рахунку проводиться нове
жеребкування кольорів. Гравці грають до першої перемоги з контролем часу
3 хвилини кожному учаснику до закінчення партії з додаванням 2 секунд за
кожний зроблений хід, починаючи з першого. Після кожної непарної партії
кольори міняються.
У змаганні плей-офф між трьома та більше учасниками проводиться як
колове змагання з контролем часу 10 хвилин кожному учаснику до закінчення
партії з додаванням 5 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Якщо переможець не виявиться, то, у випадку, якщо залишилось двоє
учасників, проводиться нове жеребкування кольорів. Шахісти грають додаткові
партії до першої перемоги з контролем часу 3 хвилини кожному учаснику до
закінчення партії з додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи
з першого. Після кожної непарної партії кольори міняються. Якщо учасників
залишилось більше двох, між ними проводиться додатковий коловий турнір(и)
з контролем часу 3 хвилини кожному учаснику до закінчення партії з
додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого до
виявлення переможця або перших двох учасників. Якщо залишилися два
учасники, то проводиться нове жеребкування кольорів. Учасники грають до
першої перемоги з контролем часу 3 хвилини на всі ходи з додатковими
2 секундами за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Після кожної
непарної партії кольори міняються.
Плей-офф починається через 30 хв. після закінчення партій усіх
претендентів.
Переможець та призери чемпіонату України нагороджуються медалями
та дипломами Федерації відповідних ступенів.
Тренери, що підготували переможця та призерів чемпіонату України
нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України (проїзд до
місця змагань і зворотно суддям, тренерам, спортсмени (за списком),
розміщення, харчування, добові суддям, тренерам, спортсменам (за списком),
оренда ігрової зали, канцелярські товари, папір, маски медичні захисні
тришарові, рукавички медичні захисні, дезінфекційний засіб (антисептик) та
інше) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України
передбачених Мінмолодьспорту, відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, у межах
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затвердженого кошторису та за рахунок позабюджетних коштів залучених
Федерацією.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати
з участі спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду та добових під час
переїзду учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця
проведення змагання, харчування та проживання.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Попередні заявки на участь у чемпіонаті України надсилаються не
пізніше ніж за сім днів до початку змагань на адресу:
Федерація,
Товчига
Олег
Григорович
olegtovchyga@ukr.net
тел. +38-067-660-97-85.
Для участі у змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя,
та лікарем, паспорт (свідоцтво про народження), страхові поліси, довідки
з результатами експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19
на офіційному бланку, завірені печаткою.
До змагання допускаються учасники, які підтвердили в установлений
строк свою участь.
Звіт головного судді змагання, протоколи результатів змагання, іменні
заявки надаються протягом 5-ти календарних днів листом Федерації,
у паперовому вигляді, до Мінмолодьспорту за адресою: вул. Еспланадна, 42,
01601, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді вигляді на
e-mail: correspond@msms.gov.ua.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та
призові місця учасників надається Федерацією до Мінмолодьспорту у день
закінчення
(не
пізніше
8:00
20.12.2021)
змагань
на
е-mail: ShalaputaVl.minsport@gmail.com.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
В. о. заступника директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту - начальника відділу
пріоритетних неолімпійських видів спорту
ПОГОДЖЕНО
Перший віце-президент
Федерації шахів України

Юлія МАЗУРУК

