«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент Федерації шахів Миколаївської області
______________________О.В. Мартинюк

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового турніру «Меморіал Олександра Подольського»
19-20 жовтня 2019 року

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Змагання проводяться з метою вшанування пам’яті відомого шахового мецената,
почесного президента Миколаївського обласного шахового клубу О.О.
Подольського.
2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СУДДІВСТВО
Організаторами фестивалю є Федерація шахів Миколаївської області.
Головний суддя фестивалю – міжнародний арбітр Хамзін Р.А. (м. Миколаїв).
3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Фестиваль проводиться з 19 по 20 жовтня 2019 року. Змагання будуть проходити за
адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, хол Миколаївської обласної Ради.
4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
У рамках Меморіалу відбудеться турнір зі швидких шахів за швейцарською системою
у 9 турів. До участі у турнірах допускаються шахісти без обмежень у розрядах, які
зареєструвались у встановленому цим Положенням порядку та сплатили турнірні
внески.
Контроль часу – 15 хвилин на партію кожному з гравців з додаванням 10 секунд за
кожний зроблений хід.
19 жовтня :
Підтвердження реєстрації і реєстрація учасників : 10:00 – 10:45
Відкриття змагань й жеребкування : 10:45 – 11:00
Початок 1-го туру змагань : 11:00
2-й - 5-й тури змагань : 12:00 – 16:00
20 жовтня :
6-й - 9-й тури змагань : 11:00 – 15:00
Закриття змагань : 15:15
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД

Переможці у турнірі визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. При
рівності набраних очок у двох або більше учасників переможець визначається за
системою додаткових показників, встановлених Регламентом змагань.
Гарантований призовий фонд турніру – 15 000 грн.
Місце
Приз

1
6000

2
3000

3
2000

4
1000

5
1000

6
1000

7
1000

У разі залучення додаткових спонсорських коштів організатори лишають за собою
можливість встановлення додаткових призових категорій.
6.БЛАГОДІЙНІ ТУРНІРНІ ВНЕСКИ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
Учасники змагань сплачують благодійні турнірні внески.
Благодійний турнірний внесок становить 250 грн. Для членів ФШМО ( зі сплаченими
внесками за 2019 рік) та ветеранів ФШМО (дата народження до 31 грудня 1954 р.)
передбачена знижка у розмірі 50 грн.
Реєстрація учасників змагань здійснюється винятково шляхом заповнення анкети,
розміщеної на сайтах ФШУ та ФШМО , а також за посиланням :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfGGJfSiO4y3iKwOXMh2jU_eypgUmmEyZBZ4irBXfSGCiWQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Інформація про турнір на chess-results: http://chess-results.com/tnr467932.aspx?lan=12
Сплачені благодійні турнірні внески поверненню не підлягають.
Турнірний директор:
Горощенко Дмитро Володимирович (+38) 097-980-93-11
Головний суддя:
Хамзін Руслан Абузарович (+38) 067-459-68-05 (ruslan.khamzin@gmail.com)
Інформація про фестиваль – www.chessclub.mksat.net
Положення є офіційним викликом на змагання.

