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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого турніру на Кубок Федерації шахів Херсонської області по
триборству з шахів (класична гра, блискавична гра, швидкі шахи) серед чоловіків, жінок і
ветеранів у 2018 році пам’яті тренерів Горшкова Євгена Федоровича і Горшкової Клари
Вікторівни
1. Мета змагань.
Змагання проводяться з метою:
- вшанування пам’яті тренерів Горшкова Євгена Федоровича і Горшкової Клари Вікторівни;
- підведення спортивних і творчих підсумків шахової роботи в місті і області за 2018 рік;
- пропаганди та популяризації шахів серед населення міста і області;
- подальшого підвищення майстерності шахістів;
- визначення найсильніших шахістів по триборству з шахів у 2018 році.
2. Термін та місце проведення змагань.
Змагання проводяться з 16 по 25 листопада 2018 р. в ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської
ради (вул. Соборна , 18). Розклад змагань:
16-23 листопада – класична гра. Реєстрація 16 листопада з 15.00 до 15.45. Початок
змагань 16 листопада о 16.00.
24 листопада – блискавична гра. Реєстрація 24 листопада з 14.30 до 15.15. Початок
змагань 24 листопада о 15.30.
25 листопада – швидкі шахи. Реєстрація 25 листопада з 10.00 до 10.45. Початок змагань
25 листопада об 11.00.
3. Керівництво проведенням змагань.
Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється управлінням молоді та спорту
Херсонської міської Ради і Федерацією шахів Херсонської області.
Безпосереднє керівництво проведенням змагань покладається на суддівську колегію, затверджену
управлінням за поданням Федерації шахів Херсонської області.
Головний суддя змагань – суддя національної категорії Хорошавіна О.В. (м.Херсон).
4. Учасники змагань, вимоги до них та умови проведення змагань.
До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які мають не нижче II розряду з шахів.
Чоловіки, жінки і ветерани (1958 р.н. і старші) грають у загальному турнірі з роздільним заліком.
Бажаючи можуть прийняти участь в окремому виді триборства.
Система проведення:
Класична гра - швейцарська система у 9 турів, контроль часу – 1 година 5 хвилин кожному
учаснику до закінчення партії з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з
першого на електронному годиннику, 1 година 30 хвилин кожному учаснику до закінчення партії на
механічному годиннику.
Турнірний внесок - 100 грн. (50% внесків складають призовий фонд турніру з класичних шахів,
30% внесків додаються до призового фонду у триборстві і 20% внесків - оргзатрати).
Блискавична гра - швейцарська система у 9 турів, контроль часу – 3 хвилини кожному
учаснику до закінчення партії з додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з
першого на електронному годиннику, 5 хвилин кожному учаснику до закінчення партії на
механічному годиннику.
Турнірний внесок - 50 грн. (50% внесків складають призовий фонд турніру з блискавичної гри,
30% внесків додаються до призового фонду у триборстві і 20% внесків - оргзатрати).
Швидкі шахи - швейцарська система у 7 турів, контроль часу – 10 хвилин кожному
учаснику до закінчення партії з додаванням 5 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з
першого на електронному годиннику, 15 хвилин кожному учаснику до закінчення партії на
механічному годиннику.
Турнірний внесок - 50 грн. (50% внесків складають призовий фонд турніру з швидких шахів,
30% внесків додаються до призового фонду у триборстві і 20% внесків - оргзатрати).

Для обрахунку додаткових показників гравець, який отримав результат «без гри» вважається
таким, що грав з т.з. «віртуальним суперником».
5. Визначення переможців.
Місця в загальному заліку триборства визначаються за найменшою сумою місць,
зайнятих у кожному виді змагань.
У випадку однакової суми у двох або більше учасників змагань черговість застосування
додаткових показників наступна:
- за найбільшою сумою набраних очок у трьох турнірах;
- за сумою коефіцієнтів Бухгольца трьох турнірів;
- за найбільшою сумою перемог у трьох турнірах;
- за результатом особистої зустрічі у класичній грі;
- за результатом особистої зустрічі у швидких шахах;
- за результатом особистої зустрічі у блискавичній грі.
Місця у кожному виді триборства визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.
У випадку однакової кількості набраних очок у двох або більше учасників змагань черговість
застосування додаткових показників наступна:
- система коефіцієнтів Бухгольца;
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів);
- усереднений коефіцієнт Бухгольця (показник Бухгольця, за відрахуванням найбільшої та
найменшої кількості очок партнера);
- кількість перемог;
- результат особистої зустрічі, за умови, що всі учасники розподілу місць грали між собою;
- суддівський регламент.
6. Нагородження переможців.
Учасник, що зайняв 1 місце по трьом видам програми нагороджується перехідним Кубком
Федерації шахів Херсонської області.
Учасниця, що зайняла 1 місце по трьом видам програми
серед жінок нагороджується перехідним Кубком Федерації шахів Херсонської області.
Учасник,
що зайняв 1 місце по трьом видам програми серед ветеранів (1958 р.н. і старші) нагороджується
перехідним Кубком Федерації шахів Херсонської області. Учасники, що зайняли 1,2,3 місця в
загальному заліку триборства нагороджуються грамотами і грошовими призами (у грн.), за 4,5,6,7,8
місця в загальному заліку триборства нагороджуються тільки грошовими призами (у грн.). Окремо
нагороджуються грамотами і грошовими призами (у грн.) учасники, що зайняли 1,2,3 місця в
загальному заліку триборства серед жінок і ветеранів. Учасники, що зайняли 1,2,3 місця в кожному
виді змагань серед чоловіків, жінок і ветеранів нагороджуються грамотами і грошовими призами.
7. Фінансування змагань та технічне забезпечення.
Херсонська ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської ради надає приміщення, інвентар,
технічне обслуговування і суддівську колегію для проведення змагань.
Витрати по відрядженню учасників змагань – за рахунок відряджуючих організацій.
8. Заявки, оформлення учасників змагань.
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 16 листопада 2018 року за адресою: 73000,
м.Херсон, вул. Соборна,18, ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської ради.
Хорошавіна Оксана Володимирівна: роб. (0552) 22-26-03;(0552) 49-55-44;м.т.095-843-41-48
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

