
Р Е Г Л АМ Е Н Т
проведення чемпіонату України з шахів (класичні шахи) – півфінал серед чоловіків.

с. Омельник, Кременчуцького району, Полтавської області 3 жовтня 2016 г.

1. Змагання проводяться з 03 по 12 жовтня 2016 року в приміщенні оздоровчого
комплексу «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта» /с. Омельник, Кременчуцького району,
Полтавської області, провулок Сонячний, 11/ за швейцарською системою в 9 турів згідно
з розкладом.

2. Контроль часу – по 90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення
партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з
першого.

Дозволений час запізнення – 30 хвилин з часу початку туру.
Учасникам заборонено мати при собі мобільні телефони та інші електронні

засоби зв’язку.

3. Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх
партій попереднього туру за комп’ютерною програмою ФІДЕ “Swiss Manager” згідно
міжнародних рейтингів ФІДЕ на 1 жовтня 2016 року.

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

- коефіцієнт Бухгольця повний;
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів);

- за кількістю перемог;
- за результатом особистої зустрічі за умови, що всі учасники розподілу місць

грали між собою.
Облік результатів незіграних партій при підрахунку додаткових показників –

нічия з віртуальним суперником.

6. П’ять переможців змагань отримують право взяти участь у фінальних
змаганнях чемпіонату України з шахів серед чоловіків 2016 року.

7. Шахісти, що посіли перші десять місць нагороджуються грошовими призами
ПАТ «Укртатнафта».

8. Протести на результати зіграних партій та визначення пар учасників наступного
туру подаються до апеляційного жюрі не пізніше, ніж через годину після закінчення туру
та визначення пар учасників, з грошовим закладом у сумі 200 гривень. У разі
задоволення протесту грошовий заклад повертається.

9. В усьому іншому змагання проводяться згідно «Правил шахової гри» та
«Турнірних Правил ФІДЕ», що діють з 1 липня 2014 року.

Головний суддя, Хамзін Р.А.
суддя міжнародної категорії /Миколаївська область/


