Положення про проведення
Міжнародного шахового фестивалю
“Кубок Незалежності – 2016”
Місце і час проведення
Змагання проводяться у м. Буча, Київвськоїв області з 7 по 14 серпня 2016 року
у Бучанському міському парку (приміщення відкритого театру).
1.

Програма фестивалю
Турнір „А” – опен з обрахунком FIDE та національного реиттингів.

2.

Турнір „B” – дитячиит опен з обрахунком національного реиттингу.

3.

Турнір „C” – дитячиит опен.

4.

Турнір „D” – опен з рапіду з обрахунком FIDE реиттингу.

5.

Турнір «Е» – дитячиит турнір з рапіду з обрахунком реиттингу FIDE з рапіду.

6.

Турнір “F” – бліц-турнір з обрахунком реиттингу FIDE з бліцу.

7.

Турнір “G” – дитячиит бліц-турнір з обрахунком реиттингу FIDE з бліцу.

Учасники турніру
Турніри з класики:
Турнір «А» - для шахістів з реиттингом ФІДЕ менше ніж 2200
(при умові, якщо нац. реиттинг також менше 2200)
Турнір «В» - 2004 р.н. і молодші
Турнір «С» - 2007 р.н. і молодші
Турніри з швидких шахів:
Турнір «D» - для всіх бажаючих
Турнір «E» - 2000 р.н. і молодші
Турніри з бліцу:
Турнір «F» - для всіх бажаючих
Турнір “G” - 2000 р.н. і молодші

Регламент
Жеребкування проводиться згідно реиттингів на 01.08.2016 року
за допомогою програми жеребкування «Swiss Manager».
Турніри “А”, “B”, “C” проводяться за швеитцарською системою в 9 турів.
Контроль часу для турнірів “А”, “B”, “C” « А»- 90 хв.+ 30 сек. за хід кожному учаснику,
«В» - 60 хв.+ 30 сек. за хід кожному учаснику,
«С» - 45 хв. + 30 сек. за хід кожному учаснику.
Турнір “D” проводиться за швеитцарською системою в 9 турів.
Турнір “Е” проводиться за швеитцарською системою в 7 турів.
Контроль часу для турнірів “D” та “E”:
10 хв.+ 5 сек. за хід кожному учаснику.
Турніри “F” проводяться за швеитцарською системою в 11 турів.
Турнір “G” проводиться за швеитцарською системою в 9 турів.
Контроль часу для турнірів “F” та “G”:
3 хв.+ 2 сек. за хід кожному учаснику.

Під час партіит гравцям забороняється мати при собі ввімкнені мобільні
телефони та будь які інші засоби зв’язку.
Допустиме запізнення на тур – 30 хв.

Визначення переможців
Переможці визначаються за наитбільшою сумою набраних очків.
У випадку рівноїв кількості очок переможець визначається за додатковими
показниками : Повниит коефіцієнт Бухгольця; Усереднениит коефіцієнт
Бухгольця з відкиданням одного наитгіршого результату; Усереднениит
коефіцієнт Бухгольця з відкиданням двох наитгірших результатів.

Розклад турів
7 серпня 10:00 — 14:30 – Реєстрація та
жеребкування

Турніри “А”, “В”, “С”
15:00 — 1 тур

14:30 — відкриття змагання
8 серпня 10:00 — 2 тур

15:00 — 3 тур

9 серпня 10:00 — 4 тур

15:00 — 5 тур

10
серпня

10:00 — 6 тур

15:00 — екскурсіитна програма

11
серпня

10:00 —7 тур

15:00 —8 тур

12
серпня

10:00 — 9 тур

15:00 - закриття турнірів “А”, “В”,
“С”.

13
серпня

9:00 – 10:30 - реєстрація та
жеребкування “D” і “Е”

11:00 — початок турнірів “D” і
“Е”
18:00 — закриття турнірів “D” і
“Е”

14
серпня

9:00 – 10:30 - реєстрація та
жеребкування “F” i “G”

11:00 — початок турнірів “F” i
“G”
18:00 — закриття турнірів “F” i
“G”

Благодійні турнірні внески
Турнір «A»:
Реиттинг

Без
реиттингу

<1900

1900-2099

Внесок

150

125

100

2100-2199
75

Для обрахунку міжнародного реиттингу учасники додатково сплачують 150
при відсутності реиттингу та 50 грн для реиттингових гравців.
50% знижку на турнірні внески отримують:
діти 2000 р.н. і молодші, ветерани 1956 р.н. і старші, інваліди.
Турнір «В» - 100 грн. Турнір «С» - 100 грн.
Турнір «D» - 100 грн. Турнір «E» - 100 грн.
Турнір «F» - 100 грн. Турнір «G» - 100 грн.
Нагородження переможців
Місце
1

Турнір «А»

Турнір «В»

Турнір «C»

3000, кубок,
медаль

1000 грн, кубок,
медаль

Приз, кубок, медаль

2

2000 грн.,
медаль.

800 грн., медаль.

Приз, медаль

3

1500 грн.,
медаль.

700 грн., медаль.

Приз, медаль

4

1300 грн.

600 грн.

Приз

5

1200 грн.

500 грн.

Приз

6

1000 грн.

400 грн.

Приз

7

900 грн.

400 грн.

Приз

8

800 грн.

300 грн.

Приз

9

600 грн.

300 грн.

Приз

10

500 грн.

300 грн.

Приз

11

400 грн.

300 грн.

Приз

12

300 грн.

200 грн.

Приз

Кращому
учаснику

Кращому учаснику

Спец.
призи

з рейтингом
FIDE

1 місце серед дівчат –
приз

з рейтингом
<1900 – 200 грн

<2000 – 300 грн
Спец.
призи

Кращому
учаснику з
рейтингом FIDE
<1900 – 300 грн

Кращому учаснику
з рейтингом

Спец.
призи

Серед ветеранів
1956 р.н. і
старше – 300 грн

Кращий результат
серед дівчат – 200
грн.

3 місце серед дівчат –
приз

Спец.
призи

Серед інвалідів
– 300 грн

Кращий
бучанський шахіст
– 200 грн.

Кращий бучанський
шахіст – приз

Краща бучанська
шахістка – 200 грн.

Краща бучанська
шахістка – приз

Спец.
призи

Серед юнаків
2000 р.н. і
молодші – 300
грн.

Спец.
призи

Кращий
бучанський
шахіст – 300 грн.

Спец.
призи

Кращий
результат серед
жінок – 300 грн.

<1800 – 200 грн

2 місце серед дівчат –
приз

Місце

Турнір «D»

Турнір «E»

1

1500, медаль

1000 грн, кубок, медаль

2

1200 грн., медаль

800 грн., медаль

3

1000 грн., медаль

600 грн., медаль

4

800 грн.

500 грн.

5

600 грн.

400 грн.

6

500 грн.

400 грн.

7

400 грн.

300 грн.

8

300 грн.

300 грн.

9

300 грн.

200 грн.

10

200 грн.

200 грн.

Кращому учаснику

Кращому учаснику

з рейтингом

з рейтингом

<2000 – 200 грн

<1900 – 150 грн

Спец.
призи

Кращому учаснику з
рейтингом <1900 – 200
грн

Кращому учаснику з
рейтингом <1800 – 150 грн

Спец.
призи

Серед ветеранів 1956 р.н. і
старше – 200 грн

Кращий бучанський шахіст –
приз

Спец.
призи

Серед юнаків 2000 р.н. і
молодші – 200 грн.

Краща бучанська шахістка –
приз

Спец.
призи

Кращий бучанський
шахіст – 200 грн.

Кращий результат серед дівчат
– приз

Спец.
призи

Кращий результат серед
жінок – 200 грн.

Спец.
призи

Учасник може отримати тільки один приз – найбільший.
Турніри «E» і «F» : призи будуть оголошені перед початком турніру.
Для участі в турнірах необхідна обов»язкова попередня реєстрація до
01.08.2016 року (заповнення анкети) та підтвердження у головного судді

Прохорова Олександра Валеріитовича за електронною адресою
prohorov@chessclub.lviv.ua
Увага! Кількість місць обмежена до 200 чоловік.
Реєстрація після 01.08.2016 та в день змагань не гарантує участі!!!!!

Проживання:
Готель “Вікторія” - http://vph.com.ua/
Дітячий табір "Джерело" - http://gerelo.com.ua/
ГНЦ “Зелена Буча” - http://zelenabucha.com.ua/?q=uk

Директор турніру:
Семенов Дмитро Георгійович
Email - chess_school@i.ua
моб. тел. +38–063-400-35-88

Головний суддя – міжнародний арбітр ФІДЕ
Прохоров Олександр Валерійович
Email - prohorov@chessclub.lviv.ua
моб.тел. +38-097-496-82-58

