 Турнір «C» (U9): школярі 9 років, 2010 р. н. і молодші;
 Турнір «D» (U7): школярі 7 років, 2012 р. н. і молодші.
До участі у змаганні запрошуються усі бажаючі здобувачі освіти міста
Києва, згідно вікових категорій. В кожному з турнірів участь можуть прийняти 100
школярів. Збільшення учасників у турнірах можливе тільки за рахунок
недостатньої їх кількості в інших турнірах.
У Турнір «D» допускаються дошкільнята від 5 років які знають чинні шахові
правила та вміють їх використовувати.
Використання увімкнених телекомунікаційних засобів, мобільних телефонів,
планшетів, Bluetooth-гарнітур, тощо – заборонено! При виявленні таких пристроїв
у гравців буде зараховано поразку у поточному турі.
Форма одягу (Dress code). Організатори висловлюють наполегливе прохання
до учасників, відвідувати турніри у святковому, святково-вихідному вбранні або у
шкільній формі.
Турнірний внесок: не має.
3.1 Підведення підсумків півфіналу.
Фіналісти визначаються за кількістю найбільше набраних очок. За перемогу
в партії зараховується 1 очко, нічия - 0,5 очка, поразка - 0 очок. У разі рівності
кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
- за системою коефіцієнтів Бухгольця;
- за системою усічених коефіцієнтів Бухгольця (без одного найгіршого
результату);
- за системою усічених коефіцієнтів Бухгольця (без двох найгірших
результатів);
- за результатом особистої зустрічі;
- за результатом додаткового матчу «Армагедон» з однієї партії з контролем
часу 3 хвилини з додаванням 2 секунд до закінчення партії кожному учаснику
(тільки для визначення фіналіста 12 місця). Колір визначається жеребкуванням. У
випадку нічиєї, перемогу отримують чорні.
Допустиме запізнення на партію - 5 хвилин. У разі запізнення на партію
більше ніж на 5 хвилин, учасник турніру, який запізнився, отримує автоматичну
поразку за партію.
Після закінчення партії, гравці зобов’язані доповісти результат судді та
покинути приміщення ігрової зони!
Організатори залишають за собою право відмовити гравцеві в участі у
турнірі або виключити гравця із турніру, безпосередньо під час самого турніру, у
випадку виникнення підозри у неспортивній поведінці (чітерство (cheating),
порушення правил чесної гри, тощо.
В усьому іншому, змагання проводяться згідно «Правил шахів ФІДЕ» та
«Турнірних правил ФІДЕ», що діють з 1 січня 2018 року. Чинні шахові правила
тут: http://ukrchess.org.ua/arbiter/fide/pravila_gry_fide_ukr.pdf

3.2 Розклад турів півфіналу.
Дата: 06 жовтня 2019 рік, неділя.
Підтвердження реєстрації - 09:00 – 10:45
Початок – 11:00.
РОЗКЛАД
Тур
1

Час
11:00
11:40-12:00

2
3
4
5
6
7
8
9

Примітка
Урочисте відкриття
змагань

12:10
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30

Нагородження учасників
змагань.

3.3
Сеанс одночасної гри.
Дата: 06 жовтня 2019 рік, неділя.
Підтвердження реєстрації - 09:00 – 11:15.
Початок – 11:30.
Антон Сергійович Коробов - майстер спорту України міжнародного
класу, міжнародний гросмейстер зіграє на 20 дошках з школярами міста Києва
2003-2005 р. н. з кваліфікацією 1 розряду та КМС:
 сеансер на всіх дошках грає одним кольором (білими);
 гравець свій хід на дошці зобов'язаний зробити у присутності
сеансера;
 дозволяється 1 раз пропустити черговість ходу (при підході до дошки
сеансера), другий пропуск - зараховується поразка;
 дозволяється запропонувати нічию сеансеру;
 неможливий хід фіксується суддею при зверненні сеансера;
 другий неможливий хід призводить до поразки.
3.4 Нагородження учасників півфіналу.
Всі учасники змагання отримують дипломи та призи.
Проведення закриття півфіналу заплановано на 17:30.
Умови проведення ІІ-й етап фінал:
Змагання з класичних шахів складається з 8 турнірів відповідно до вікових
категорій. У фіналі кожного з турнірів гратимуть школярі які вибороли 1-12 місце
1.

у І-му етапі змагань. Учасник який виборов право грати у фіналі, але з будь яких
причин не зможе прийняти участь, повинен завчасно про це попередити
організаторів змагань! Його місце займе наступний учасник, який зайняв у І-му
етапі змагань 13, 14, … місце.
Форма одягу (Dress code). Організатори висловлюють наполегливе прохання
до учасників, відвідувати турніри у святковому, святково-вихідному вбранні або у
шкільній формі.
Категорії змагань

Назва

Турнір
«А» (U13)
Турнір
«А» (U13)
Турнір
«В» (U11)
Турнір
«В» (U11)
Турнір
«С» (U9)
Турнір
«С» (U9)
Турнір
«D» (U7)
Турнір
«D» (U7)

Обрахунок
Обрахунок
Рік
міжнародного українського
народження
рейтингу
рейтингу

Вік

2006 і молд.

+

+

від 13 років (дівчата) 2006 і молд.

+

+

від 11 років (юнаки) 2008 і молд.

+

+

від 11 років (дівчата) 2008 і молд.

+

+

2010 і молд.

+

+

від 9 років (дівчата) 2010 і молд.

+

+

від 7 років (юнаки)

2012 і молд.

-

+

від 7 років (дівчата) 2012 і молд.

-

-

від 13 років (юнаки)

від 9 років (юнаки)

Турніри всіх категорій проводяться за коловою системою у 11 турів.
Контроль часу турнірів «А», «В», «С»: 90 хвилин на всю партію, із додаванням 30
секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого.
Контроль часу для учасників турніру «D»: 45 хвилин на всю партію, із
додаванням 15 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого.
Турнірний внесок: Не має, але кожен фіналіст сплачує за особистий
обрахунок національного та FIDE рейтинг (не більше 150 гривень).
4.1 Розклад турів турнірів «А», «В», «С».
Дата: 25 жовтня 2019 року, п’ятниця.
Початок – 16:00.
Дата

День

Тур

Час

25 жовтня
26 жовтня
27 жовтня

п’ятниця
субота
неділя

1
2
3

16:00
16:00
16:00

28 жовтня
29 жовтня
30 жовтня
31 жовтня
1 листопада
2 листопада
3 листопада
3 листопада
3 листопада

понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
субота
неділя
неділя
неділя

4
5
6
7
8
9
10
11
Закриття та
нагородження

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
15:00
11:00
15:00
19:00

4.2 Розклад турів турнірів «D»:
Дата: 25 жовтня 2019 рік, п’ятниця.
Початок – 14:00.
Дата

День

Тур

Час

25 жовтня
26 жовтня
26 жовтня
27 жовтня
27 жовтня
28 жовтня
29 жовтня
30 жовтня
31 жовтня
1 листопада
2 листопада
2 листопада

п’ятниця
субота
субота
неділя
неділя
понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
субота
субота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Закриття та
нагородження

14:00
11:00
13:00
11:00
13:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:30

4.3 Підведення підсумків фіналу.
Місця учасників визначаються за кількістю найбільше набраних очок. За
перемогу в партії зараховується 1 очко, нічия - 0,5 очка, поразка - 0 очок. У разі
рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
за системою коефіцієнту Зоннеборн-Бергер;
-

за результатом особистої зустрічі;

за результатом додаткового матчу «Армагедон» з однієї партії з контролем
часу 3 хвилини з додаванням 2 секунд до закінчення партії кожному учаснику
(тільки для визначення призових місць). Колір визначається жеребкуванням. У
випадку нічиєї, перемогу отримують чорні.
Допустиме запізнення на партію у турнірах «А», «В», «С»: - 60 хвилин. У
разі запізнення на партію більш ніж на 60 хвилин, учасник турніру, який

запізнився, отримує автоматичну поразку за партію.
Допустиме запізнення на партію у турнірі «D»: - 30 хвилин. У разі
запізнення на партію більш ніж на 30 хвилин, учасник турніру, який запізнився,
отримує автоматичну поразку за партію.
Після закінчення партії, гравці зобов’язані доповісти результат судді та
покинути приміщення ігрової зони!
Організатори залишають за собою право відмовити гравцеві в участі у
турнірі або виключити гравця із турніру, безпосередньо під час самого турніру, у
випадку виникнення підозри у неспортивній поведінці (чітерство (cheating),
порушення правил чесної гри тощо.
В усьому іншому змагання проводяться згідно «Правил шахів ФІДЕ» та
«Турнірних правил ФІДЕ», що діють з 1 січня 2018 року.
2.

Нагородження фіналістів.

Переможці та призери турнірів нагороджуються кубками, медалями та
дипломами. Призами нагороджуються шахісти, які вибороли 1-5 місце в кожному
з турнірів. Решта фіналістів отримає сертифікат на разове безкоштовне
відвідування, одної траси на вибір шахіста, мотузкового парку ТОВ «Активна
країна».
1 місце - шаховий годинник DGT-2010 + Шахи в зборі «Шахи стаунтон 4» та
абонемент на півроку безкоштовного відвідування мотузкового парку ТОВ
«Активна країна»;
2 місце - шаховий годинник DGT-2010 та місячний абонемент на
безкоштовне відвідування мотузкового парку ТОВ «Активна країна»;
3 місце - шаховий годинник DGT-1002 + Шахи в зборі «Олімпійські 35» та
місячний абонемент на безкоштовне відвідування мотузкового парку ТОВ
«Активна країна»;
4 місце - шаховий годинник DGT-1002 та абонемент «Цілий день» на
безкоштовне відвідування мотузкового парку ТОВ «Активна країна»;
5 місце - шаховий годинник Кварцовий та абонемент «Цілий день» на
безкоштовне відвідування мотузкового парку ТОВ «Активна країна»;

3.

Попередня реєстрація та контактна інформація.
 Анкета попередньої реєстрації на змагання:
https://forms.gle/YacQqPvv2qD2HYrWA
 Анкета попередньої реєстрації на сеанс одночасно гри:
https://forms.gle/2tcqNaJZLdBxjqxd8

Останній день реєстрації 30 вересня 2019 року.
З питань реєстрації на змагання, звертайтеся, будь ласка до Зозулі Анни
Володимирівни, телефон: +38 067 737 64 40; e-mail: anutochka23@yahoo.com
Контакти
Директор змагань - Коваль Олег Миколайович /14140870/, суддя І категорії,
+38 096-997-44-58; +38 044-458-35-74; tovarich18@meta.ua
Головний суддя - Пепа Юрій Володимирович /14136422/, арбітр ФІДЕ,
+38 097-473-43-14;
4.

7.1 Офіційна сторінка турніру.

https://www.facebook.com/pg/Шаховий-турнір-Шаховий-дебют-20192474122085985022/about/?ref=page_internal
8. Оргкомітет залишає за собою право внесення змін до даного Положення.

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання!

