Чемпіон області 2018 року, Переможець туру «Шахова Буковина 2018», Чемпіон міста
Чернівці 2018 року, Чемпіон області 2019 року серед юнаків та дівчат до 20 років
отримують персональні запрошення за умови, якщо вони не братимуть участь у
відбірному етапі Чемпіонату області.
У разі відмови когось з шахістів, які мають персональне запрошення, право на участь у
Чемпіонату області отримує наступна особа у відповідних (з вище перелічених)
категоріях.
Персональні запрошення учасникам Чемпіонату області організатори надсилають не
пізніше 08 квітня 2019 року. Не пізніше 09 квітня 2019 року учасники Чемпіонату області
повинні надати організаторам підтвердження або відмову своєї участі у змаганнях у
письмовій формі. Не пізніше 10 квітня 2019 року організатори затверджують остаточний
персональний склад Чемпіонату області, виходячи з вище описаних принципів.
V. ХАРАКТЕР ЗМАГАННЯ
Змагання особисті.
VI. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
ВІДБІРНИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ
Відбірний етап Чемпіонату області проводяться за швейцарською системою в дев'ять
турів. Контроль ігрового часу на обмірковування ходів: 90 хвилин з додаванням 30 секунд
на хід, починаючи з першого ходу (з обов’язковим веденням запису до кінця партії).
Відбірний етап Чемпіонату області проводиться за наступним розкладом:
Подія
Дата
День тижня
Час
Реєстрація учасників
23 березня 2019 року
субота
до 10:00
Жеребкування
23 березня 2019 року
субота
10:00 – 10:45
Урочисте відкриття
23 березня 2019 року
субота
10:45 – 11:00
1 тур
23 березня 2019 року
субота
11:00
2 тур
23 березня 2019 року
субота
16:00
3 тур
24 березня 2019 року
неділя
10:00
4 тур
24 березня 2019 року
неділя
15:00
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Церемонія закриття

29 березня 2019 року
30 березня 2019 року
30 березня 2019 року
07 квітня 2019 року
07 квітня 2019 року
07 квітня 2019 року

п’ятниця
субота
субота
неділя
неділя
неділя

18:00
10:00
15:00
10:00
15:00
19:30

За результатами відбірного етапу Чемпіонату області проводиться обрахунок
національного рейтингу. Учасники турніру матимуть можливість виконання спортивних
шахових розрядів та звань.
Визначення пар учасників наступного туру усіх турнірів здійснюється після закінчення
усіх партій попереднього туру за комп’ютерною програмою, ліцензованою FIDE.
Під час партій гравцям забороняється мати при собі увімкнені мобільні телефони та інші
засоби зв’язку. Допустиме запізнення на тур – 60 хвилин. Організатори залишають за
собою право виключення з турніру учасників за поведінку, що дискредитує шахи
(порушення ігрової етики, спортивного режиму, договірні партії, тощо).
За результатами змагань:
 шахісти, які посіли 1-6 місця отримують пріоритетне право брати участь у
Чемпіонаті області;
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 кращий шахіст віком 60 років отримує пріоритетне право брати участь у
Чемпіонаті області.
У разі якщо серед шахістів, які посіли 1-6 місця, будуть шахісти віком до 60 років, то
пріоритетне право брати участь у Чемпіонаті області отримає шахіст, який в даній
категорії показав наступний найкращий результат.
ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ
Чемпіонат області проводиться за коловою системою в одинадцять турів. Контроль
ігрового часу на обмірковування ходів: 90 хвилин з додаванням 30 секунд на хід,
починаючи з першого ходу (з обов’язковим веденням запису до кінця партії).
Чемпіонат області проводиться за наступним розкладом:
Подія
Дата
День тижня
Час
Жеребкування
12 квітня 2019 року
п’ятниця
17:30 – 17:45
Урочисте відкриття
12 квітня 2019 року
п’ятниця
17:45 – 18:00
1 тур
12 квітня 2019 року
п’ятниця
18:00
2 тур
13 квітня 2019 року
субота
11:00
3 тур
14 квітня 2019 року
неділя
11:00
4 тур
5 тур
6 тур

16 квітня 2019 року
17 квітня 2019 року
18 квітня 2019 року

вівторок
середа
четвер

18:00
18:00
18:00

7 тур
8 тур
9 тур

20 квітня 2019 року
20 квітня 2019 року
22 квітня 2019 року

субота
субота
понеділок

11:00
16:00
18:00

10 тур
11 тур
Церемонія закриття

24 квітня 2019 року
25 квітня 2019 року
25 квітня 2019 року

середа
четвер
четвер

18:00
18:00
22:00

Турнір проводиться з обрахунком національного рейтингу. За можливостями
організаторів забезпечується «пряма» он-лайн трансляція усіх партій турніру на
доступних Інтернет платформах. Учасники турніру матимуть можливість виконання
спортивних шахових розрядів та звань.
Під час партій гравцям забороняється мати при собі увімкнені мобільні телефони та інші
засоби зв’язку. Допустиме запізнення на тур – 60 хвилин. Організатори залишають за
собою право виключення з турніру учасників за поведінку, що дискредитує шахи
(порушення ігрової етики, спортивного режиму, договірні партії, тощо).
За результатами змагань:
 переможець отримує пріоритетне право брати участь у півфіналі Чемпіонату
України з шахів 2019 року;
 переможець отримує пріоритетне право брати участь у Чемпіонаті області з шахів
2020 року.
VII. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕНННЯ ЗМАГАНЬ
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів». Контроль за підготовкою спортивних споруд та
забезпечення місць безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія під
керівництвом головного судді змагань.
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VIII. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І
ПРИЗЕРІВ
Місця учасників визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. У разі рівної
кількості набраних очок у двох і більше учасників застосовуються критерії додаткових
показників.
Для швейцарської системи відбірного етапу Чемпіонату області: 1) система Бухгольца; 2)
скорочений Бухгольц; 3) прогресуюча сума очок; 4) кількість виграних партій; 5)
результат особистої зустрічі.
Для колового турніру Чемпіонату області: 1) результат особистої зустрічі; 2) кількість
перемог; 3) коефіцієнт Зоннеборна-Бергера; 4) система коефіцієнтів Койя; 5) результат
додаткових матчів (турнірів) з чотирьох партій, з контролем часу 3 хвилини до закінчення
партії кожному учаснику з додаванням 2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з
першого (тільки для визначення призерів, за рахунку 2:2 до першої перемоги).
За результатами відбірного етапу Чемпіонату області шахісти, які посіли 1-6 місця та
кращий шахіст віком 60 років нагороджуються дипломами.
За результатами Чемпіонату області: переможець нагороджується дипломом, йому
присвоюється звання «Чемпіон області 2019 року»; учасник, який виборов 2 місце
нагороджується дипломом, йому присвоюється звання «Срібний призер Чемпіонату
області 2019 року»; учасник, який виборов 3 місце нагороджується дипломом, йому
присвоюється звання «Бронзовий призер Чемпіонату області 2019 року»; інші учасники
нагороджуються почесними грамотами, їм присвоюється звання «Фіналіст Чемпіонату
області 2019 року».
IX. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧСНИКІВ
Витрати на придбання нагороджувальної атрибутики, харчування суддів та лікаря
здійснюються за кошти управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної
адміністрації.
Витрати на проїзд, розміщення і харчування учасників – за рахунок організацій, що їх
відряджають, або за власний рахунок.
Призовий фонд змагань, організаційні та технічні витрати на рекламу змагань,
інформаційну кампанію у ЗМІ та соціальних мережах, друкування турнірної документації,
заправку картриджу, канцтовари, телефонні розмови, тощо забезпечують громадські
організації «Федерація шахів Чернівецької області» та «Альянс професійних шахістів».
=====================================================================
Даний регламент є офіційним викликом на участь
у Чемпіонаті Чернівецької області з шахів 2019 року
====================================================================
Телефони для довідок:
(0372) 552600 – управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної
адміністрації;
(066) 6602103 - суддівська колегія;
(099) 6020681 – громадська організація «Федерація шахів Чернівецької області».
(050) 6763354 – громадська організація «Альянс професійних шахістів».
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Додаток 1 до Регламенту
Чемпіонату Чернівецької області з шахів 2019 року
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДБІР УЧАСНИКА ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ
ПО КВОТІ ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ
Згідно Розділу IV «Учасники змагань» Регламенту Чемпіонату Чернівецької області з
шахів 2019 року до участі у Чемпіонаті області допускаються 12 осіб за персональними
запрошеннями, серед яких один шахіст по квоті від організаторів.
З метою забезпечення виконання положень Розділу IX «Умови фінансування змагань та
матеріального забезпечення учасників» Регламенту Чемпіонату Чернівецької області з
шахів 2019 року шахіст по квоті від організаторів визначається на комерційній основі
шляхом проведення публічного заходу – шахового аукціону.
Шаховий аукціон проводиться не пізніше 10 квітня 2019 року у приміщенні КБУ ДЮСШ
– шаховий клуб «Біла тура» (місто Чернівці, проспект Незалежності 86-Г) на принципах
добровільності, відкритості та прозорості.
До участі в шаховому аукціоні допускаються усі бажаючі. Інформування про правила
проведення шахового аукціону розміщується на дошці об’яв у приміщенні КБУ ДЮСШ –
шаховий клуб «Біла тура» (місто Чернівці, проспект Незалежності 86-Г) не менше ніж за
один тиждень до його проведення.
Стартова ціна комерційного місця визначається у розмірі 1000 гривень. У разі участі в
аукціоні двох і більше осіб торги здійснюватимуться з покроковим підвищенням 50
гривень до визначення єдиного переможця, який отримає запрошення від організаторів на
участь у турнірі. Даний шахіст після закінчення аукціону повинен надати організаторам
підтвердження участі у змаганнях. Також переможець аукціону не пізніше початку
змагань повинен надати організаторам грошовий внесок у розмірі ціни комерційного
місця, що визначиться на момент закінчення аукціону.
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