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ПОЛОЖЕННЯ
про«КубокДніпра»зкласичнихшахів

1. МЕТАІЗАДАЧІ
Змаганняпроводятьсязметою:
-популяризаціїшахіввм.Дніпро;
-підвищеннярівнямайстерностітакваліфікаціїшахістівміста;
-сприянняконсолідаціїумістішахістіввисокоїкваліфікації.

2. СТРОКИІМІСЦЯПРОВЕДЕННЯЗМАГАНЬ
«КубокДніпра»зкласичнихшахіввідбудетьсяз14по22червня2021 р.заадресою:
м.Дніпро,вул. В.Вернадського,27,міськийшахово-шашковийклубім. Й.С.Уріха.
Обов’язкова попередня реєстрація та сплата стартового внеску. Додаткову
інформаціюстосовнореєстраціїдив.уДодатку1

3. КЕРІВНИЦТВОПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
ЗагальнекерівництвопідготовкоюіпроведеннямзмаганьздійснюєтьсяФедерацією
шахів м.Дніпра.Безпосереднєпроведеннязмаганьпокладаєтьсянасуддівську
колегію.
Головний суддя змагань та відповідальна особа за дотримання учасниками
відповіднихсанітарнихтапротиепідемічнихзаходів:ТимошенкоІринаВалеріївна.

4. УЧАСНИКИЗМАГАНЬ,УМОВИПРОВЕДЕННЯЗМАГАНЬ
Доучастіузмаганняхдопускаютьсяспортсмени(чоловікитажінки)зкваліфікацією
ненижчепершогоспортивногорозрядутаякісплатилитурнірнівнески,детальніше
удодатку1.Кількістьучасників–обмежена
Зарезультатамитурніруусімгравцямбудеобрахованонаціональнийта
міжнароднийрейтинг.
Обов’язковапопередняреєстраціязапосиланням:
Участьучасниківзаходу,якимневиповнилось14роківтаприсутніназаходібез
супроводудорослих-недопускається.Відсутністьособипідчасзаходу,що
супроводжує,єпідставоюдлядискваліфікаціїучасника.
Діїорганізаторівтасуддівськоїколегії,щоможутьпризвестидозагрозижиттюта
здоров'юучасника-недопускаються.

5. ХАРАКТЕРЗАХОДУ
Системапроведеннязмагання–швейцарськау9турів.Уразікількостіучасниківу



турнірінебільше10чоловікзастосовуєтьсяколовасистемапроведеннязмагань.
Контрольчасу–90хвилиннавсюпартіюкожномуучасникуздодаванням30сек.за
коженхід,починаючизпершого.
Часзапізненнянатур–30хвилин.
ЗмаганняпроводятьсязаіснуючимивУкраїні«Правиламишаховоїгри»та
відповідаютьзагальнимправилам,затвердженимСвітовоюшаховоюфедерацію
(FIDE).
Учасникам дозволяється мати при собіелектронніспособи зв’язку,якщо вони
повністювимкнені.
Забороняєтьсязнаходитисявтурнірномуприміщенніпредставникам,тренерам та
глядачам.Забороняютьсярозмови між учасниками під час гри тазнаходження
гравцівзамежамивизначеноїігровоїзони.
Укожногонеповнолітньогогравцяобов’язковоповиннабутисупроводжуючаособа.
Гравцідопускаютьсядоучастілишепринаявностіповнолітньоїособи,якаїх
супроводжуватиме.

6. ПРОГРАМАПРОВЕДЕННЯЗМАГАНЬ
«КубокДніпра»зкласичнихшахіввідбудетьсяз14по22червня2021 р.
Розкладтурів:
14червня–реєстраціяучасників:з16:00до16:45;
Відкриттязмагання:з16:45до17:00;
Початокпершоготуру:о17:00;
15червня–початокдругоготуру:об17:00;
16червня–початоктретьоготуру:об17:00;
17червня–початокчетвертоготуру:об17:00;
18червня–початокп’ятоготуру:об17:00;
19червня–початокшостоготуру:об17:00;
20червня–початоксьомоготуру:об17:00;
21червня–початоквосьмоготуру:об17:00;
22червня–початокдев’ятоготуру:об17:00.

Закриттятурнірутанагородженняучасниківвідбудутьсяпіслязавершеннядев’ятого
туру.

7. ВИЗНАЧЕННЯПЕРЕМОЖЦІВ
Місцявизначаютьсязанайбільшоюкількістюнабранихочок.
Уразіоднаковоїкількостіочокудвохібільшешахістівмісцявзмаганнях
визначаютьсяпослідовновідповіднодотакихдодатковихпоказників:
-заскороченимкоефіцієнтомБухгольца1(безодногогіршогорезультату);
-заскороченимкоефіцієнтомБухгольца2(бездвохгіршихрезультатів);
-заскороченимкоефіцієнтомБухгольца3(безтрьохнайгіршихрезультатів);
-закількістюперемог;
-закращимрезультатомвгрупізоднаковоюкількістюочок,заумови,щовсі
учасникирозподілумісцьгралиміжсобою(тількидлявизначенняпризерів);
-порезультатудодатковихматчівз4чотирьохпартійзконтролем3хвдо
закінченняпартіїкожномуучасникуздодаванням2секзакожензробленийхід,
починаючизпершого(тількидлявизначенняпризерів,прирахунку2:2-допершої
перемоги).
ПідчасрозрахункукоефіцієнтівБухгольця,партії,якінебулизіграні,абовякихчорні
незробилипринаймніодногоходу,вважаютьсятакими,щобулизіграніз
«віртуальнимсуперником».



Жеребкуваннятурніріввідбуватиметьсякомп’ютерноюпрограмоюSwissManager.

8. НАГОРОДЖЕННЯ

Основніпризи:

1місце–2000гривень+диплом+кубок
2місце–1700гривень+диплом
3місце–1300гривень+диплом
4місце–1000гривень+диплом
5місце–700гривень+диплом

Жінки:

1місце–1500гривень+диплом+кубок
2місце–1100гривень+диплом
3місце–700гривень+диплом

Учасеики2006р.н.імолодші:

1місце–диплом+призвідспонсора
2місце–диплом+призвідспонсора
3місце–диплом+призвідспонсора

Організаторизалишаютьзасобоюправонавнесеннязміндоданогоположення.
Учасникиотримуютьтільки1нагородувруки.Призинеділяться.

Виплатапереможцям грошовихвинагород (призових)підлягаєоподаткуванню в
порядкузгідно чинного законодавства (ст.170.6.3.-170.6.5.Податкового кодексу
України).
Виплатагрошовогопризувідбуваєтьсяна«Карткудлявиплат»АТПриватБанкабона
карткубудь-якогоіншогобанкузаумовинаданняповнихреквізитівдляпоповнення
картки.Обов’язковенаданняІПН.
Карткаповиннабутиоформленанашахіста,щоотримуєприз.

9. УМОВИПРИЙОМУТАФІНАНСУВАННЯ
Федераціяшахівм.Дніпраберенасебевсівитратищодоорганізаціїтапроведення
змагань.

10. ПОПЕРЕДНЯРЕЄСТРАЦІЯУЧАСНИКІВЗМАГАНЬЄОБОВ'ЯЗКОВОЮ!
Учасники,якінепройшлиелектронуреєстрацію,дозмаганьнедопускаються.Для
участіузмаганняхучасникиповиннінадатипопередніелектронізаявкинепізніше
ніж за3(три)днідопочаткузмагань,заповнивширеєстраційнуанкетунасайті
ФедераціїшахівмістаДніпраhttp://chess.dp.ua.

УВАГА!У зв’язку з карантинними обмеженнями у разі,якщо за попередньою
реєстрацією кількістьучасниківбудеперевищуватизапланованукількістьучасників
змагань(50гравців)складучасниківвизначаєтьсяправліннямФедераціїшахівміста
Дніпра.



11.ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ

БЕЗПЕКИУЧАСНИКАМИТАГЛЯДАЧАМИПІДЧАСПРОВЕДЕННЯЗМАГАНЬ

ВідповіднодопостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід18грудня1998р.
№2025«Пропорядокпідготовкиспортивнихспорудтаіншихспеціальновідведених
місцьдляпроведеннямасовихспортивнихтакультурно-видовищнихзаходів»:
-підготовкаспортивнихспорудпокладаєтьсянаїхвласників;
-контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при
проведеннізмаганьздійснюєробочакомісія,якуочолюєголовнийсуддязмагань.
Учасникиповиннідотримуватисяправилбезпекипідчаспроведеннязмаганьза
умовидотриманнякарантиннихумовучасникамизмаганьвідповіднодоПостанови
КабінетуМіністрівУкраїнивід09.12.2020№ 1236«Провнесеннязміндодеякихактів
КабінетуМіністрівУкраїни».
Відповідальність за дотримання учасниками відповідних санітарних та
протиепідемічнихзаходівпокладаєтьсянаголовногосуддю.
З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників спортивні змагання
проводятьсятількинаспортивнихспорудах,прийнятихдоексплуатаціїдержавними
комісіями іза наявностіактів технічного обстеження придатностіспортивної
спорудидляпроведеннязаходу.
Відповідальністьзатехнічнупідготовленістьмісцьзмаганьтабезпекуїх
проведенняпокладаєтьсянаголовногосуддюзмагань,офіційнихпредставників
спортивноїспоруди,організаторів,представниківкомандтаособистихтренерів.
Відповідальністьзафізичнийстантаздоров’яспортсменівнесутьособистітренери.
Керівники спортивних споруд, на території яких відбуваються змагання,
відповідаютьзазабезпеченнягромадськимпорядком.
Невиконаннявимог,передбаченихцимпунктом,щосталопричиноювиникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність
передбаченузаконодавствомУкраїни.
СпортивнізаходинатериторіїмістаДніпраз07.05.2021дозволяєтьсяпроводитиза
участю небільшеоднієїособина4кв.метриплощібудівліаботериторії(якщозахід
проводиться на відкритому повітрі)або наповненістю залів не більше ніж 50
відсотківмісцьукожномуокремомузалі.
Забезпеченнятадотриманняправилбезпекипідчаспроведеннязмагань:
-1.Обов’язковопривходірозміститиоб’явустосовноправилбезпечного
відвідуваннязакладу;
-2.Розміститизанаявностідезінфекційнізасобидляобробкирук;
-3.Відвідувачіповиннідотримуватисьправилособистогозахисту,матизахисну
маскутарукавички;
-4.Обов’язковезбереженнябезпечноїдистанціїпривідвідуваннізакладу;
-5.Забезпеченняучасниківзасобамиіндивідуальногозахисту,зокрема
респіраторамиабозахиснимимасками,утомучислівиготовленимисамостійно,а
також
дотриманнявідповіднихсанітарнихтапротиепідемічнихзаходів;
-6.Проведеннязамірутемпературитілавсіхучасниківзмаганьпередїх
проведенням–зівнесеннямданихпозамірутемпературивкнигу-журналобліку.

Організаційнийкомітетпопроведенню змаганьзалишаєзасобою правовносити
зміниідоповненнядоданогоположеннябезофіційногопопередженняучасників
змагань.



Данеположенняєофіційнимвикликомназмагання



Додаток1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ГоловаФедераціїшахівм.Дніпра

______________________ О.М.Марков

«____»____________2021р.

Додатокдоположення

про«КубокДніпра»зкласичнихшахів

1.СТАРТОВИЙВНЕСОКТАРЕЄСТРАЦІЯ

Внесокзаучастьвтурнірістановить:

Чоловіки(16-59років):450грн.;
Жінки(16-59років):350грн.;
Дітидо15роківвключно:300грн.;
Ветерани(шахістистарше60років):300грн.;
Офіційнопрацевлаштованітренери:300грн.;
IM,GM,WGM,МСУ-Звільняютьсявідтурнірноговнеску

Заумовивідсутностіміжнародногорейтингустартовийвнесокбудепідвищено
на100грн.

Заумовисплатиготівкою уденьтурнірустартовийвнесокбудепідвищенона50
гривень.

Підтвердженнямсплативважаєтьсябудь-якийофіційнийдокументпротакусплату.

Реквізитидлясплати:
ГО«ФедераціяшахівмістаДніпра»
ЄДРПОУ42072245
КодМФО305299
р/рUA493052990000026009050289927вАТКБ«Приватбанк»
Призначенняплатежу:Внесокзаучастьу"КубкуДніпра"(ВашіП.І.Б.).

Реєстраціяучасниківтурнірувідбуваєтьсяшляхомзаповненняонлайнанкети:

та сплати стартового внеску на розрахунковий рахунок та за наявності
підтвердження,абоготівкоюуденьтурніру.


