XVІ Всеукраїнський шаховий турнір „Миргород – 2017”
09–16.07. 2017

Програма:

У межах фестивалю передбачено проведення п’яти турнірів:
Турнір А – відкритий рейтинговий турнір “ Myrhorod-open – 2017” (з обрахунком
коефіцієнту ЕЛО).
Турнір B – допускаються всі бажаючі з ІК України не більше 2250 (з обрахунком
національного рейтингу України).
Турнір C – юнаки та дівчата 2003 р.н. та молодші (з обрахунком національного рейтингу
України).
Турнір D – турнір зі швидких шахів (з обрахунком рейтингу ФІДЕ), допускаються всі
бажаючі.
Турнір E – бліц-турнір (з обрахунком рейтингу ФІДЕ), допускаються всі бажаючі.
Турнірний розклад
Відкриття фестивалю
Реєстрація учасників
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
5-й тур
6-й тур
7-й тур
8-й тур
9-й тур
Закриття фестивалю

Турніри А, B, C
10 липня
15.00
09 липня до 20.00
10 липня до 13.00
10 липня
15.30
11 липня
9.30
12 липня
9.30
12 липня
15.30
13 липня
9.30
14 липня
9.30
14 липня
15.30
15 липня
9.30
16 липня
9.00
16 липня
14.30

Турнір D

Турнір E

09 липня

до 14.55

11 липня

до 15.00

09 липня

16.00

11 липня

16.00

Контроль часу
на партію:

Турнір А проводиться за регульованою швейцарською системою в 9 турів з контролем часу
2 години на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії кожному учаснику у випадку використання
механічних годинників, або 90 хвилин на партію + 30 секунд на хід, починаючи з першого, у
випадку використання електронних годинників.
Турніри B, C проводяться за регульованою швейцарською системою в 9 турів з контролем
часу 1,5 години кожному учаснику до кінця партії.
Час запізнення на партію в турнірах А,B,C складає 60 хвилин.
Турнір D проводиться за регульованою швейцарською системою у 7 турів з контролем часу
15 хвилин кожному учаснику до кінця партії. Час запізнення на партію складає 15 хвилин.
Турнір E проводиться за регульованою швейцарською системою у 9 турів з контролем часу
5 хвилин кожному учаснику до кінця партії. Час запізнення на партію складає 5 хвилин.
Турніри проходять згідно з правилами ФІДЕ.
В перших семи турах учасники можуть взяти 2 нічиї без гри.

Місце гри:

Школа № 5, вул. Івана Білика, 4, м. Миргород, Полтавська область, Україна.

Визначення
переможців:

Переможці змагань визначаються за найбільшою кількістю очок. У випадку рівної кількості
очок у двох та більше учасників місця визначаються за:
а) коефіцієнтом Бухгольця;
б) усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 1 найгіршого результату;
в) усереднений коефіцієнт Бухгольця з відкиданням 2 найгірших результатів;
г) кількістю перемог;
д) результатом особистої зустрічі.

Благодійні внески:
Турнір А
юнаки 1997 р.н. та молодші; студенти;
ветерани 1957 р.н. і старші; інваліди; жінки;
спортсмени м. Миргорода та району; майстри
спорту України, майстри ФІДЕ, спортсмени
іноземних держав.

учасники без рейтингу ФІДЕ
учасники з рейтингом ФІДЕ <1800

решта учасників

300 грн.

350 грн.

200 грн.

250 грн.

учасники з рейтингом ФІДЕ 1800150 грн.
2449
учасники з рейтингом ФІДЕ 2450 і
0 грн.
більше, МГ, ММ
Кожен учасник турніру А здає додатково 40 грн. на обрахунок рейтингу ФІДЕ.

200 грн.
0 грн.

Турнір B Для інвалідів, жінок, учнів, студентів, ветеранів 1957 р.н. та старших;
спортсменів м. Миргорода та району; дітей 1997 р.н. та молодших; спортсменів іноземних
держав – 150 грн., для інших учасників – 180 грн.
Турнір C Для всіх учасників – 120 грн.
Турнір D Для всіх учасників – 100 грн.
Турнір E Для всіх учасників – 80 грн.
Попередня реєстрація учасників проводиться до 08 липня 2017 року.
За умов реєстрації в день початку турніру – благодійний внесок зростає для всіх учасників
на 50 грн.
Призи:

Загальний призовий фонд фестивалю складає 30000 грн.
Турнір А:
2500/2000/1500грн. і т.д. (всього 8 призів), жіночі 800/600/400 грн.,
ветеранський, юнацький, місцевий, рейтингові в групах: (≤2200, ≤2000).
Турнір B:
1000/850/700грн. і т.д. (всього 8 призів), жіночі 500/400/300 грн.,
ветеранський, юнацький, місцевий, рейтингові в групах (≤2050, ≤1900).
Турнір C:
600/500/400грн. і т.д. (всього 8 призів), жіночі 400/350/300 грн., місцевий,
юнацькі (≥2005 р.н., ≥2007 р.н., ≥2009 р.н.) , рейтингові в групах (≤1600, ≤1700, ≤1800).
Турнір D:
1000/800/600грн. і т.д. (всього 8 призів), жіночий, ветеранський, місцевий,
юнацький ≥1997 р.н., рейтингові в групах (≤2200, ≤2000).
Турнір E:
800/650/500грн. і т.д. (всього 8 призів), жіночий, ветеранський, місцевий,
юнацький ≥1997 р.н., рейтингові в групах (≤2200, ≤2000).
Розміри та кількість призів гарантовані при участі 70 учасників у кожному турнірі.
Спеціальні призи існують за умов участі не менше 7 учасників у номінації. Призи
видаються особисто. Учасник може отримати тільки один приз (найбільший). Кожен учасник
турніру повинен мати при собі копію довідки ідентифікаційного коду.
Переможець та призери змагань нагороджуються кубками, медалями та дипломами відділу
фізичної культури і спорту Миргородської міської ради.

Умови прийому:

Витрати на проїзд, проживання та харчування спортсменів за рахунок організацій, що
відряджають.
УВАГА! Загальна кількість місць в турнірах А,B,C є обмеженою до 250 осіб.
Для гарантованої участі в турнірі необхідна попередня реєстрація.

Реєстрація:

Реєстрація учасників проводиться до 08 липня 2017 року в організатора змагання
Яворовського Валерія Олексійовича.
за електронною поштою e-mail: yava_65@ukr.net vyavorovsky65@gmail.com
або за телефонами: моб. тел. 050-230-59-31, 093-417-99-38

Контакти:

Яворовський Валерій Олексійович
моб. тел. 050-230-59-31, 093-417-99-38 .
e-mail: yava_65@ukr.net vyavorovsky65@gmail.com
Сторінка в інтернеті: http://chess.mirgorod-ua.com/

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО МИРГОРОДА!

