ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового турніру «Меморіал Л.З.Штейна»,
етапу всеукраїнського кубка «Шахові легенди України»
смт. Пустомити, 25–30 серпня 2016 р.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:
Турнір проводиться з метою популяризації шахів, підвищення спортивної майстерності,
розширення зав’язків між шахістами України.
2. ОРГАНІЗАТОРИ І СУДДІВСТВО:
2.1. Організатор турніру – Львівська обласна федерація шахів.
2.2. Організатор всеукраїнського кубка «Шахові легенди України» – ГО «Шаховий
клуб «Гамбіт» (Київ).
2.3. Технічна підтримка - шаховий Інтернет-ресурс 123chess.me
2.4. Головний суддя турніру - міжнародний арбітр Хамзін Р.А.
3. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Турнір проводиться в двох групах А і Б з 25 по 30 серпня 2016 року в конференц залі бази
відпочинку «Озерний край» за адресою: Львівська обл., смт Пустомити, вул.Ставкова, 60.
4. УЧАСНИКИ:
У турнірі «А» беруть участь всі бажаючі, які оплатили турнірний внесок. У турнірі «Б»
беруть участь шахісти не старші 2002 року народження, які оплатили турнірний внесок.
5. ТУРНІРНИЙ ВНЕСОК:
Розмір внеску:
 до 10 серпня (включно) – 100 грн. (Безготівковий розрахунок),
 до 23 серпня (включно) – 150 грн. (Безготівковий розрахунок),
 на місці готівковий розрахунок – 200 грн.
У разі відмови від участі турнірний внесок повертається на бонусний рахунок гравця /
учасника на сайті 123chess.me і дані кошти можуть бути використані гравцем в
подальшому для участі в інших заходах на сайті.
6. РЕГЛАМЕНТ І ПРИЗОВИЙ ФОНД:
Турнір проходить за правилами шахів ФІДЕ. Турнір проводиться за швейцарською
системою в 9 турів з обрахунку українського рейтингу. Контроль часу – 90 хвилин на
партію кожному учаснику плюс 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого. Урочисте
відкриття турніру – 25 серпня о 15:00.
Розклад турів:
1 тур – 25 серпня о 16:00
2 тур – 26 серпня о 10:00
3 тур – 26 серпня о 16:00

4 тур – 27 серпня о 10:00
5 тур – 27 серпня о 16:00
6 тур – 28 серпня о 10:00

7 тур –28 серпня о 16:00
8 тур –29 серпня о 10:00
9 тур – 30 серпня о 10:00

29 серпня о 16:00 відбудеться бліц-турнір.
Закриття – 30 серпня після закінчення останньої партії.
Призи переможцям турніру (в гривнях):
Місце
Турнір «А»
Турнір «Б»

1
5000
1500

2
2500
1000

3
1500
800

4
1000
700

5
800
600

6
600
500

7
500
400

8
300
300

9
250
250

10
200
200

Спеціальні призи від шахового Інтернет ресурсу 123chess.me:1
Кращий результат в турнірі «А» серед учасників інтернет-турнірів третього сезону на
сайті 123chess.me – 500 грн., кращий результат в турнірі «Б» серед учасників інтернеттурнірів третього сезону на сайті 123chess.me – 300 грн.
7. РЕЄСТРАЦІЯ:
Попередня реєстрація та оплата турнірних внесків для участі в турнірі здійснюється на
сайті http://123chess.me/.
Алгоритм подачі заявок для участі в турнірі:
1. Реєстрація на сайті 123chess.me:
a) Відкриваємо браузер (бажано google chrome) і заходимо на сайт 123chess.me.
Натискаємо кнопку «Безкоштовна реєстрація».
b) Заповнюємо всі поля реєстраційної форми реальними даними шахіста. В полі «E-mail»
вводимо адресу існуючого поштової скриньки і натискаємо кнопку «Зареєструватися».
c) Заходимо в свою поштову скриньку. У папку «Вхідні» вам повинно прийти лист з
темою «Інструкція з підтвердження облікового запису». Відкрийте лист (Якщо в папці
«Вхідні» немає зазначеного листа, перевірте папку «Спам»). У тексті листа є
посилання «Підтвердити реєстрацію». Натисніть на неї лівою клавішею миші.
d) Після переходу за посиланням у вас в браузері відкриється вікно сайту з
повідомленням «Ваш обліковий запис підтверджено». Тепер ви можете увійти в
систему. На цій сторінці вам необхідно ввести e-mail, вказаний у формі реєстрації і
пароль.
2. Придбання бонусів:

1

a)

У правому верхньому куті натиснути на трикутник біля свого аватара і в випадаючому
меню вибрати пункт «Профіль».

b)

У профілі гравця натиснути на кнопку, на якій вказано кількість бонусів для покупки.
Наприклад, «100». Потім на наступній сторінці для покупки бонусів необхідно
натиснути зелену кнопку з написом «Оплатити». Після цього ви перейдете на сайт
платіжної системи www.liqpay.com.

1На сайті 123chess.me проводяться онлайн турніри з 10-ти турів за швейцарською системою, а саме:
 Шахові майстри: беруть участь всі бажаючі не нижче 2-го розряду. Ігри проходять по зб. і НД. о 18:00.
Контроль часу: 60 хв. + 30 сек.
 Шахові умільці: беруть участь гравці 3-го і 2-го розрядів. Ігри по пор. і пунктів. о 20:00. Контроль: 30 хв.
на партію.
 Шахові надії: беруть участь безрозрядники і шахісти з 4-м розрядом. Ігри по сб. і що. о 20:00. Контроль 30
хв. на партію.
Орієнтовний старт 3-го сезону інтернет-турнірів 01.03.2016 р Подати заявку і ознайомиться з положеннями цих
турнірів можна на сайті 123chess.me в розділі «Online турніри».

c)

Вказуємо реквізити карти, з якої буде проведена оплата: номер карти і термін дії
карти (вказані на лицьовій стороні картки), CVV (вказаний на зворотній стороні
картки). Потім натиснути кнопку «Продовжити».

d)

Вводимо номер телефону, до якого прив’язана банківська картка і натискаємо кнопку
«Увійти». На вказаний вами номер телефону прийде SMS з паролем в тексті
повідомлення. Вам необхідно ввести пароль в зазначені поля і натиснути кнопку
«Увійти».

e)

У вікні, яке відкриється, можна перевірити суму платежу і платника, якщо все
реквізити введені правильно, натиснути кнопку «Оплатити», в іншому випадку
натиснути стрілку «Назад».

f)

У вікні буде вказано статус вашого платежу. Якщо оплата пройшла успішно натисніть
кнопку «Повернутися на сайт».

3. Подача заявки:
Після покупки бонусів, в верхньому меню необхідно вибрати пункт «Турніри», потім
«Live турніри», і натиснути кнопку «Подати заявку» навпроти турніру, в якому ви
хочете взяти участь.
Додатково учасникам турніру «Б» необхідно вислати скан-копію свідоцтва про
народження на електронну пошту: evlahova@ukr.net.
8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
З питань реєстрації та оплати турнірного внеску:
Евлахова Катерина +38 (066) 089-05-25; e-mail: evlahova@ukr.net.
Для учасників турніру та супроводжуючих надається знижка 10% на проживання на
базі відпочинку «Озерний край».
Всі витрати по участі - за рахунок організацій, що відряджають або самих учасників.
Інформація про турнір на сайті - http://www.club-gambit.kiev.ua/
Дане Положення є офіційним викликом на турнір.

