«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ВО директора ЦВП СВМ «Десантник»
___________________В.Б. Іващенко

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського дитячого турніру з шахів
присвяченого Дню Києва та Міжнародному дню захисту дітей
м.Київ, ЦВП СВМ «Десантник», 28.05 - 02.06. 2016 року
МЕТА І ЗАДАЧІ.
Змагання проводяться в рамках заходiв зі святкування "Дня мiста Києва" та “Міжнародного Дня захисту
дітей” з метою підвищення рівня гри шахістів, підготовки їх до першості України, встановлення дружніх
контактів.
КЕРІВНИЦТВО.
Загальне керівництво турніром здійснює адміністрація Центру війсково-патріотичного та спортивного
виховання молоді «Десантник» через Оргкомітет. Безпосереднє проведення шахових змаганнь
покладається на суддівську колегію.
УЧАСНИКИ.
До участi в змаганнях запрошуються команди дитячих шахових колективiв мiст України. Очікувана
кількість учасників 100 осіб. Подача заявки обов’язкова.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
В рамках фестивалю планується проведення турнірів:
"Рейтинговий турнір" з обрахунком національного рейтинга - Особистий турнір хлопчиків та дівчат
2000 -2002 року народження (група А). Масові турніри для участників: 2003 - 2005 року (група Б);
2006-2007 року (група В); 2008 року та молодші (група Г) . Турнiри проводиться за швейцарською
системою в 9 турiв з контролем часу - по 1 година 15 хвилин кожному учаснику до кiнця партiї.
МIСЦЕ ТА ТЕРМIН ПРОВЕДЕННЯ.
Турнiр вiдбудеться в примiщеннi шахового клубу ЦВП СВМ «Десантник» (просп. Леся Курбаса, 12-г)
Термін проведення: 28.05. – 02.06.2016 року.
Реєстрація учасників: 28 травня 2016 р. (субота), 10:00 – 11:00

Розклад:
28.05.2016 (суббота) - 11:30 - Відкриття турніру , 1-й тур;
29.05.2016 (неділя)
- 11:00– 2, 3 тур;
30.05.2016 (понеділок) - 11:00 – 4, 5 тур;
31.05.2016 (вівторок) – 11:00 – 6 тур;
01.06.2016 (середа )
– 11:00 – 7, 8 тур;
02.06.2016 (четвер)
– 11:00 – 9 тур;
02.06.2016 (четвер)
- 14:00 – Закриття;
Телефони для довідок:
0679309610 (моб) Литвиненко Михайло Борисович
0976758991 (моб) Кабанов Анатолій Іванович
0963564918 (моб) Гоменюк Іван Миколайович
e-mail: titan4507@gmail.com
НАГОРОДЖЕННЯ.
Переможцi в кожній номінації нагороджуються дипломами, медалями, призами та подарунками.
УМОВИ ПРИЙОМУ.
Витрати по проїзду, харчуванню та проживанню учасникiв з інших мiст несуть установи, що відряджують
команду.
Дане положення - офіційний виклик на змагання

