«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент федерації шахів Миколаївської
області
_______________О. МАРТИНЮК
Керівник відокремленого підрозділу ФШУ
у Миколаївській області
_______________Д. ГОРОЩЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового фестивалю
«Zolota Nyva Cup»
з 08 по 14 грудня 2021 року
1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Фестиваль проводиться з метою популяризації шахової гри, пропаганди здорового
способу життя, підвищення майстерності шахістів.
2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СУДДІВСТВО
Організаторами фестивалю є Федерація шахів Миколаївської області, ТОВ «Золота
Нива».
Головний суддя фестивалю – міжнародний арбітр Хамзін Р.А. (м. Миколаїв).
3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Фестиваль проводиться з 08 по 14 грудня 2021 року. Змагання будуть проходити на
території МО ДЮСШ «ОШШК» ім. М.В.Шелеста за адресою: м. Миколаїв, вул.
Фалєєвська, 1А
4. УЧАСНИКИ ТА ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
У рамках фестивалю відбудеться два турніри : «А» і «В» - з класичних шахів з
обрахунком національного рейтингу, за швейцарською системою у 9 турів.
До участі у допускаються шахісти, які зареєструвались у встановленому цим
Положенням порядку та сплатили турнірні внески, а також мають сертифікат про
повний курс вакцинації (для учасників старше 18 років).
Турнір А – допускаються шахісти не нижче 1 спортивного розряду з національним
рейтингом 1900 та вище.
У турнірі наявна можливість виконання норми кмс.
Організатори змагань лишають за собою право допустити обмежену кількість
першорозрядників, які мають національний рейтинг нижче, ніж 1900, за умови сплати
екстра-внеску.
Турнір В – допускаються шахісти, які мають другий спортивний розряд, та
першорозрядники з національним рейтингом 1899 і менше, або не мають національного
рейтингу.

Контроль часу – в обох турнірах 90 хв. на всю партію з додаванням 30 секунд за кожний
зроблений хід.
Технічне відкриття турнірів «А», «В» - 08 грудня о 16:45
1 тур – 08 грудня о 17:00
4 тур – 11 грудня о 10:00
2 тур – 09 грудня о 17:00
5 тур – 11 грудня о 16:00
3 тур – 10 грудня о 17:00
6 тур – 12 грудня о 10:00

7 тур – 12 грудня в 16:00
8 тур – 13 грудня в 17:00
9 тур – 14 грудня в 17:00

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.
Мінімальний гарантований призовий фонд фестивалю – 25 000 грн.
Турнір «А»
1.
2.
3.
4.
5.

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

6.
7.
8.
9.
10.

1 000
500
500
500
500

Турнір «В»
1.
2.
3.
4.
5.

1 500
1 000
900
800
700

6.
7.
8.
9.
10.

600
500
400
300
300

Учасники, які зайняли місця з 1 по 3 у турнірах «А» і «В», нагороджуються кубками,
медалями та грамотами від Федерації шахів Миколаївської області.
Крім основних призів, у турнірі «А» і «В» передбачені додаткові призи у різних вікових,
рейтингових категоріях та по розрядах - кубки, медалі, грамоти, сувеніри тощо.
6.ТУРНІРНІ ВНЕСКИ
Учасники змагань сплачують наступні благодійні турнірні внески :

МСУ, GM, WGM, IM, WIM, FM
КМС з рейтингом 2051 та вище
КМС з рейтингом нижче 2050
1 розряд з рейтингом 1900 та вище
1 розряд з рейтингом 1899 та нижче
2 розряд

«А»

«В»

без внеску

-

200
300
400
600
-

200
300

7. БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
Всі учасники змагань повинні дотримуватись правил та рекомендацій МОЗ України та
політики та протоколу медичної безпеки ФІДЕ, спрямованої на мінімізацію шансів на
передачу COVID-19 у майбутніх шахових заходах протягом 2020 року та після.
8.РЕЄСТРАЦІЯ, УМОВИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Попередня реєстрація для участі у турнірах «А» і «В» (класичні шахи) є обов’язковою.
Строк реєстрації - до 07 грудня 2021 року включно.
Анкета для реєстрації :

Турнірний директор:
Горощенко Дмитро Володимирович (+38) 097-980-93-11
Головний суддя:
Хамзін Руслан Абузарович (+38) 067-459-68-05 (ruslan.khamzin@gmail.com)
З питань попередньої реєстрації :
Ларкін Сергій Юрійович (050)-249-37-55(Viber , WhatsApp), Facebook – Sergii
Larkin

Дане положення є офіційним викликом на змагання

