ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент
Федерації шахів
Херсонської області
________ В.В.Богданов
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Херсонської ДЮСШ з шахів і
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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового турніру «Меморіал Е.М.Будовича»,
етапу всеукраїнського кубку «Шахові легенди України»,
м.Херсон, 02-04 березня 2018 р.
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
- вшанування пам’яті Будовича Едуарда Михайловича майстра спорту з шахів,
тренера та першого директора Херсонського шахово-шашкового клубу;
- пропаганди та популяризації шахів в області серед дорослих і молоді;
- підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань;
- пропаганди здорового та змістовного способу життя;
- зміцнення дружніх стосунків між шахістами з різних регіонів.
2. ОРГАНІЗАТОРИ І СУДДІВСТВО
2.1. Організатор турніру – Федерація шахів Херсонської області.
2.2. Херсонська ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської ради.
2.3. Організатор всеукраїнського кубку «Шахові легенди України» - ГО «Шаховий
клуб «Гамбіт» (Київ).
2.4. Технічна підтримка – шаховий Інтернет-ресурс 123chess.me.
2.5. Головний суддя турніру – суддя національної категорії Хорошавіна О.В.
3. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання проводяться в двох групах А і Б з 2 по 4 березня 2018 року в приміщенні
Херсонської ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської ради за адресою: м.Херсон,
вул. Соборна, 18.
4. УЧАСНИКИ
У турнірі «А» беруть участь всі бажаючи, які оплатили турнірний внесок.
У турнірі «Б» беруть участь шахісти 2004 року народження і молодше, які
оплатили турнірний внесок.
5. ТУРНІРНИЙ ВНЕСОК
Розмір турнірного внеску в обох турнірах – 200 грн.
6. РЕГЛАМЕНТ І ПРИЗОВИЙ ФОНД
Турніри проходять за правилами шахів ФІДЕ, за швейцарською системою в 10
турів з обрахунком міжнародного рейтингу зі швидких шахів (перші 5 турів) та
обрахунком українського рейтингу (6-10 тури). Перші п’ять турів турніру проходять з

контролем 10 хвилин до кінця партії кожному учаснику з додаванням 5 секунд за
кожний зроблений хід, починаючи з першого, 6-10 тури проходять з класичним
контролем 35 хвилин до кінця партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за
кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Урочисте відкриття турніру – 2 березня о 15.00.
Розклад турів:
1 тур – 2 березня о 15-15
2 тур – 2 березня о 16-00
3 тур – 2 березня о 16-45

4 тур – 2 березня о 17-30
5 тур – 2 березня о 18-15
6 тур – 3 березня о 10-00

7 тур – 3 березня о 13-00
8 тур – 3 березня о 16-00
9 тур – 4 березня о 10-00
10 тур – 4 березня о 13-00

Закриття – 4 березня через 15 хвилин після закінчення останньої партії.
Призовий фонд складається зі 100% турнірних внесків + 10000 грн.
спонсорських коштів.
Організатори також гарантують нагородження в категоріях:
В турнірі «А»: краща жінка, кращий ветеран.
В турнірі «Б»: краща дівчинка, три призи кращим гравцям 2008 р.н і молодше,
краща дівчинка 2008 р.н. і молодше.
5 іногородніх учасників з найвищим рейтингом ФІДЕ з швидких шахів на
01.02.2018р., які зареєструвались до 26 лютого 2018 року, забезпечуються
проживанням безкоштовно.
7. ОРГАНІЗАТОРИ, РЕЄСТРАЦІЯ
Відповідальність за проведення змагань покладається на оргкомітет та головну
суддівську колегію.
Телефон для довідок: Оксана Хорошавіна - +38 (095) 843-41-48.
Попередні заявки на участь у турнірі подаються не пізніше 26 лютого 2018
року.
Хорошавіна Оксана Володимирівна моб.тел.: +38(095-843-41-48)
Електронна пошта – horoshavina@ukr.net
Всі витрати по участі за рахунок організацій, що відряджають, або самих
учасників.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

