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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ІІ всеукраїнського шахового фестивалю
«ОЧАКІВ 2019»
з 4 по 8 вересня 2019
1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Фестиваль проводиться з метою популяризації шахової гри, пропаганди здорового
способу життя, підвищення майстерності шахістів. Організатори також мають на меті
популяризувати серед шахістів місто-курорт Очаків та сприяти розвитку шахової гри у
місті.
2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СУДДІВСТВО
Організаторами фестивалю є Федерація шахів Миколаївської області та Очаківська
міська рада.
Головний суддя фестивалю – міжнародний арбітр Хамзін Р.А. (м. Миколаїв).
3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Фестиваль проводиться з 4 по 8 вересня 2019 року. Змагання будуть проходити за
адресою м. Очаків, вул. Шевченка, 4, ЗОШ № 2 (центр міста).
4. УЧАСНИКИ ТА ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
У рамках фестивалю відбудеться три турніри – «А», «В» (класичні шахи) та «С» (бліцтурнір). До участі у турнірах допускаються шахісти, які зареєструвались у
встановленому цим положенням порядку та сплатили турнірні внески.
Турніри «А», «В» (класичні шахи) відбудуться з 4 по 8 вересня 2019 року, турнір «С»
(бліц-турнір) відбудеться 7 вересня 2019 р. Турніри з класичним контролем часу
проводяться за швейцарською системою у 9 турів при контролі часу 90 хвилин на
партію кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід,
починаючи з першого. Турнір «С» - 3 хвилини на партію кожному учаснику з
додаванням 2-х секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Турнір А – допускаються шахісти не нижче 1 спортивного розряду. Турнір проходить
з обрахунком міжнародного та національного рейтингів з класичних шахів.
Турнір В – допускаються шахісти 2 розряду та нижче.
Турнір С – допускаються всі бажаючі шахісти.

Реєстрація учасників турнірів «А», «В» - 4 вересня 10:00-10:45
Технічне відкриття турнірів «А», «В» - 4 вересня о 10.45
1 тур – 4 вересня о 11:00
4 тур – 5 вересня в 16:00
7 тур – 7 вересня в 10:00
2 тур – 4 вересня о 16:30
5 тур – 6 вересня в 10:00
8 тур – 8 вересня в 10:00
3 тур – 5 вересня о 10:00
6 тур – 6 вересня в 16:00
9 тур – 8 вересня в 16:00
Початок змагань у турнірі «С» - 7 вересня о 16:00.
Закриття - 8 вересня орієнтовно о 19:30

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД
Переможці у турнірах визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. При
рівності набраних очок у двох або більше учасників переможець визначається за
системою додаткових показників, встановлених Регламентом змагань.
Загальний призовий фонд – 35 000 грн.
Призи у турнирі «А» (грн.)
Місце
Приз

1
8000

2
4000

3
3000

4
2000

5
1500

6
1000

7
1000

8
1000

9
1000

10
1000

Серед жінок – 800 / 700 / 600
Призи у турнирі «В» (грн.) – шахісти, які посіли 1-3 місця отримують підвищення у
розряді
Місце
Приз

1
1200

Категорія
1 місце
2-3 місця

2
1000

3
800

Серед дівчат
Кубки, медалі,
грамоти
Медалі, грамоти

4
600

5
500

6
400

7
300

8
200

Серед 3-х
розрядів
Кубки, медалі,
грамоти
Медалі, грамоти

Серед 4-х
розрядів
Кубки, медалі,
грамоти
Медалі, грамоти

4
500

7
250

Призи у турнирі «С» (грн.)
Місце
Приз

1
1200

2
1000

3
800

5
250

6
250

8
150

6.ТУРНІРНІ ВНЕСКИ
Учасники змагань сплачують благодійні турнірні внески. Попередня сплата внесків
гарантує участь у змаганнях.
Від сплати турнірних внесків у турнірі «А» звільняються міжнародні гросмейстери,
міжнародні майстри, майстри спорту України. Учасники турніру «А», які не мають
міжнародного рейтингу з класичних шахів сплачують додатково 150 гривень
Турніри – «А», «В» (класичні шахи) – до 31 липня 2019 включно 250 гривень; до 31
серпня 2019 включно 300 гривень; у вересні 2019 – 400 гривень.
Турнір «С» (бліц-турнір) – 150 гривень.

6.РЕЄСТРАЦІЯ, УМОВИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Попередня реєстрація для участі у турнірах «А», «В» (класичні шахи) є
обов’язковою. Строк реєстрації до 31 серпня 2019 року. Попередня реєстрація
вважається завершеною після сплати турнірного внеску. Сплачені турнірні внески
поверненню не підлягають.
Перші шість за рейтингом ЕЛО шахістів турніру «А» (зареєстрованих у визначений
цим положенням строк) забезпечуються проживанням.
Для учасників змагань та супроводжуючих осіб буде запропоновано проживання
вартістю від 150 грн./за добу.
Організатори беруть на себе відповідальність запропонувати учасникам змагань
трансфер Миколаїв-Очаків (перший день) та Очаків-Миколаїв (останній день). Про
місце та час відправки буде повідомлено додатково на офіційному сайті Федерації
шахів Миколаївської області (www.chessclub.mksat.net).
Турнірний директор:
Горощенко Дмитро Володимирович (+38) 097-980-93-11 – звертатись з питань
проживання
Головний суддя:
Хамзін Руслан Абузарович (+38) 067-459-68-05 (ruslan.khamzin@gmail.com)
З питань попередньої реєстрації, сплати турнірних внесків:
Ларкін Сергій Юрійович (050) 249-37-55 (з 12 серпня), larkin197304@gmail.com,
картковий рахунок Приватбанку для сплати благодійних турнірних внесків –
4149 4991 1630 4294 (у призначенні платежу обов’язково вказуйте ПІБ учасника
змагань)
Інформація про фестиваль – www.chessclub.mksat.net
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

