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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ШАХОВОГО ФЕСТИВАЛЮ
"ШАХОВА ШКОЛА - 2017"
28 жовтня – 05 листопада 2017 р.
м. Київ, вул. Дмитрівська 71
(Шевченківський район, метро Лук'янівська), 4-й поверх.
Гарантований призовий фонд фестивалю 25000 грн.
1. Програма фестивалю

1.

Турнір «А» з нормою Майстра Спорту України з обрахунком рейтингу FIDE.

2.

Турнір «В» з нормою Кандидата в Майстри Спорту.

3.

Турнір «С» - дитячий «OPEN» 2001 р.н. та молодші.

4.

Турнір «D» - «OPEN» турнір з швидких шахів - «Шахи ФІШЕРА – Chess 960».

Турнір «E» - дитячий турнір з швидких шахів 2001 р.н. та молодші - «Шахи
ФІШЕРА – Chess 960».

5.

Турнір «F» - дитячий турнір з блискавичних шахів 2001 р.н. та молодші з
обрахунком рейтингу FIDE Blitz.

6.

Турніри «A», «B», «C» – проходять з обрахунком національного рейтингу.
2. Система проведення
Турніри «A», «B»: Колова система в 11 турів при 12 учасниках.
Контроль часу – 90 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Турнір «C»: Швейцарська система в 9 турів.
Контроль часу – 60 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.

Турніри «D», «E»: Швейцарська система в 7 турів.
Контроль часу – 10 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 5 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Турнір «F»: Швейцарська система в 9 турів.
Контроль часу – 5 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 3 секунд за
кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх
партій попереднього туру за комп’ютерною програмою ФІДЕ Swiss Manager згідно
національного українського рейтингу на 1 жовтня 2017 року рейтингів ФІДЕ на 1
листопада 2017 року. Турніри проводяться відповідно до «Правил шахової гри ФІДЕ», які
діють з 1 липня 2017 р.
3. Розклад змагань:
Турнір «А»:
№ туру
1-11
*можливі зміни у розкладі

День тижня
28.10. – 05.11

Час проведення
11:00 – 15:00

День тижня
28.10. – 05.11

Час проведення
11:00 – 15:00

№ туру
Реєстрація учасників
1
2
3–4
5
6–7
8

День тижня
28 жовтня, субота
28 жовтня, субота
29 жовтня, неділя
30 жовтня, понеділок
31 жовтня, вівторок
1 листопада, середа
2 листопада, четвер

Час проведення
13:00 – 14:30
15:00 – 18:00
10:00 –13:00
10:00 –13:00, 14:00 –17:00
10:00 –13:00
10:00 –13:00, 14:00 –17:00
10:00 –13:00

9
Нагородження переможців

3 листопада, п’ятниця
3 листопада, п’ятниця

10:00 –13:00
13:30

День тижня
4 листопада, субота
4 листопада, субота
4 листопада, субота

Час проведення
10:00 – 10:45
11:00 – 15:00
15:15

Турнір «B»:
№ туру
1-11
*можливі зміни у розкладі
Турнір «C»:

Турнір «D», «E»:
№ туру
Реєстрація учасників
1–7
Нагородження переможців

Турнір «F»:
№ туру
Реєстрація учасників
1–9
Нагородження переможців

День тижня
5 листопада, неділя
5 листопада, неділя
5 листопада, неділя

Час проведення
10:00 – 10:45
11:00 – 15:00
15:15

4. Визначення переможців
Місця учасників у турнірах «С», «D», «E», «F» визначаються за найбільшою сумою
набраних очок. У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
- 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 результатом особистої зустрічі, за умови що всі учасники розподілу місць грали між
собою;
- за результатами додаткових матчів з двох партій з контролем часу 3 хвилини кожному
учаснику з додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого – тільки
для визначення призерів, за рахунку 1:1 – до першої перемоги.
Для розрахунку коефіцієнтів Бухгольця партії, які не були зіграні, або в яких обидва
учасники не зробили принаймні по одному ходу вважаються такими, що були зіграні з
«віртуальним суперником».
5. Турнірні внески та нагородження переможців
Турнір «А» з нормою Майстра Спорту України.
1. Грошова премія Майстрам Спорту України залежить від національного рейтингу:
до 2350 - 1500 грн.;
2351 до 2400 - 1750 грн.;
2401 і вище - 2000 грн.
2. Кандидати в Майстри Спорту сплачують внесок в залежності від національного рейтингу:
до 2200 - 3000 грн.;
2201 до 2300 - 2500 грн.;
2301 до 2399 - 2000 грн.;
2401 і вище - 1500 грн.
Призовий фонд Турніру «А» 6000 грн.
1 місце
2 місце
3 місце

3000 грн.;
2000 грн.;
1000 грн.

Турнір «В» з нормою Кандидата в Майстри Спорту.
1. Грошова премія Кандидатам в Майстри Спорту залежить від національного
рейтингу:
- по домовленості;
2. I розряди сплачують внесок в залежності від національного рейтингу:
- по домовленості.
Призовий фонд Турніру «B» 3000 грн.
1 місце
2 місце
3 місце

1500 грн.;
1000 грн.;
500 грн.

Турнір «C»: Благодійний внесок 300 грн.
Гарантований 1-й приз 2000 грн.
Турніри «D», «E», «F»: Благодійний внесок 150 грн.
Призи Турнірів «C», «D», «E», «F»: буде оголошено перед початком IV туру. Призери
нагороджуються кубками, медалями та дипломами, а також грошовими призами та
цінними подарунками.
6. Реєстрація учасників
Для участі в турнірах необхідна обов’язкова попередня реєстрація. Реєстрація
учасників в день проведення змагання можлива за наявності вільних місць. Попередня
реєстрація проходить за посиланням: https://goo.gl/forms/ep2yuyJbDrskXQC62 на сайті
www.ukrchess.org.ua Федерації Шахів України.

Директор фестивалю - Семенов Дмитро Георгійович +38 (063) 400-35-88.
Суддя - секретар - Герасименюк Михайло Володимирович +38 (093) 517-02-04.

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.

