
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник керівника  

Мукачівського шахового клубу 

 

__________ О. Є. Федів 

 

Положення про проведення  

XII міжнародного шахового фестивалю 

“Мукачівське літо – 2018” 
 

Мета та завдання. 

Фестиваль проводиться з метою популяризації шахів, налагодження дружних відносин між 

шахістами різних регіонів України та сусідніх країн, вдосконалення спортивної майстерності, 

визначення переможців та призерів змагань. 

 

Місце і час проведення 

   Фестиваль проводиться з 3 липня по 8 липня 2018 року у приміщенні ресторану “Eventum Hall” за 

адресою : 89600 Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Автомобілістів,13. 

Реєстрація учасників 3 липня 2018 року з 11:00 до 14:30. 

Відкриття фестивалю 3 липня 2018 року о 15:00. 

 

Програма фестивалю 

1. Турнір „А” – опен з обрахунком рейтингу FIDE. 

2. Турнір „B” – опен з обрахунком національного рейтингу. 

3. Турнір „C” - дитячий опен з обрахунком національного рейтингу. 

4. Турнір „D” – дитячий опен з обрахунком національного рейтингу. 

5. Турнір «Е» - бліц-турнір з обрахунком рейтингу FIDE з бліцу. 

6. Турнір “F” – дитячий бліц-турнір з обрахунком рейтингу FIDE з бліцу. 

 

Учасники турніру 

Турнір «А» - всі бажаючі шахісти за умови сплати благодійного внеску. 

Турнір «В» - для шахістів з національним рейтингом < 2200 (при умові, якщо рейтинг FIDE  

також < 2200) за умови сплати благодійного внеску. 

Турнір «С» - шахісти 2002 р.н. і молодші за умови сплати благодійного внеску. 

Турнір «D» - шахісти 2006 р.н. і молодші за умови сплати благодійного внеску. 

Турнір «Е» - всі бажаючі шахісти за умови сплати благодійного внеску. 

Турнір «F» - шахісти 2002 р.н. і молодші за умови сплати благодійного внеску. 

 

Регламент 

Турніри А, B, C, D проводяться за регульованою швейцарською системою в 9 турів. Жеребкування 

проводиться за допомогою програми Swiss Manager згідно рейтинг листу ФІДЕ на 1 липня 2018 

року (турнір А) та рейтинг листу ФШУ на 1 липня 2018 року (Турніри B, C, D) 

Контроль часу: 90 хв.+ 30 сек. за хід кожному учаснику. 

В перших 5 турах гравці можуть взяти 2 нічиї з самим собою. Про такий намір гравець має 

повідомити суддівську колегію не пізніше, ніж через 15 хвилин після закінчення останньої партії 

туру. 

 

Під час партій гравцям забороняється мати при собі мобільні телефони та будь які інші засоби 

зв’язку, якщо виявиться що гравець порушив дане правило – йому зараховується поразка. 

Допустиме запізнення на тур – 30 хв. 

 

Організатори залишають за собою право виключення з турніру учасників за поведінку, що 

дискредитує шахи (порушення ігрової етики, спортивного режиму, договірні партії і т.п.) 

https://www.google.com.ua/maps/place/Eventum+Hall/@48.446567,22.6861904,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4739aba0d849809b:0x6b56556e5bfd4c8f!6m1!1e1?hl=ru


Визначення переможців 

Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних очків. 

У випадку рівної кількості очок переможець визначається за додатковими показниками : 

- Усереднений коефіцієнт Бухгольця з  відкиданням одного гіршого результату. 

- Усереднений коефіцієнт Бухгольця з  відкиданням двох гірших результатів. 

- Повний коефіцієнт Бухгольця 

Розклад турів 

3 липня  10:00-14:30 – Реєстрація  

14:45 – Жеребкування 

15:00 – відкриття змагання 

16:00 – 1 тур 

4 липня 10:00 – 2 тур 15:30 – 3 тур 

5 липня 10:00 – 4 тур 15:30 – 5 тур 

6 липня 10:00 – 6 тур 15:30 – 7 тур 

7 липня 10:00 – 8 тур  16:00 – турніри “E” і “F” (бліц). 

8 липня 10:00 – 9 тур 15:00 (орієнтовно) – закриття змагання. 

 

 

Благодійні турнірні внески 

Турнір «А»: 
FIDE 

рейтинг 

Без рейтингу 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400 > 

GM,IМ, 

WGM 

Внесок 600 500 400 300 0 

 

Турнір «В»: 
Національний 

рейтинг 

Без 

рейтингу 

1800-2000 2000-2199 

Внесок 400 300 200 

 (Для учасників турніру «В», які не мають національного рейтингу, враховується рейтинг ФІДЕ). 

 

Турнір «C» - 200 грн. 

 

Турнір «D» - 200 грн 

 

Турнір «E» - 100 грн. 

 

Турнір «F» - 100 грн. 

 

50% скидку на турнірні внески (турніри «А», «В») отримують: 

- ветерани 1958 р.н. і старші; 

- юнаки 2002 р.н. і молодші; 

- члени Мукачівського шахового клубу, які мають річний абонемент. 

 

 
 

 



Нагородження переможців 

 

ПРИЗОВИЙ ФОНД ГАРАНТУЄТЬСЯ ЗА УМОВИ УЧАСТІ У КОЖНОМУ ТУРНІРІ НЕ 

МЕНШЕ, НІЖ 70 УЧАСНИКІВ 

Учасник може отримати тільки один приз – найбільший. 

Турніри «E» і «F» : призи будуть оголошені перед початком турнір. 

Місце Турнір «А» Турнір «В» Турнір «C» Турнір «D» 

1 
15000 грн., кубок, 

медаль. 

5000 грн., кубок, 

медаль. 

2500грн., кубок, 

медаль 

2500грн., кубок, 

медаль 

2 13000 грн., медаль.                      4000 грн., медаль.                      2000 грн., медаль 2000 грн., медаль 

3 10000 грн., медаль.                      3000 грн., медаль.                      1800 грн. ,медаль 1800 грн., медаль 

4 9000 грн. 2000 грн. 1500 грн. 1500 грн. 

5 8000 грн. 1500 грн. 1300 грн. 1300 грн. 

6 7000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 

7 6000 грн. 900 грн. 900 грн. 900 грн. 

8 5000 грн. 800 грн. 800 грн. 800 грн. 

9 4000 грн. 700 грн. 700 грн. 700 грн. 

10 3000 грн. 600 грн. 600 грн. 600 грн. 

11 2000 грн.  500 грн. 500 грн. 500 грн. 

12 1000 грн. 400 грн. 400 грн. 400 грн. 

Спец. 

призи 

Кращому учаснику 

з рейтингом FIDE 

<2200 – 1000 грн 

Кращому учаснику 

з рейтингом ФШУ 

<2000 – 500 грн 

1 місце серед дівчат – 

700 

грн.,кубок,медаль,гра

мота 

1 місце серед дівчат – 

700 грн.,кубок,медаль, 

грамота 

Спец. 

призи 

Кращому учаснику 

з рейтингом FIDE 

<2100 – 1000 грн 

Кращому учаснику з 

рейтингом ФШУ 

<1900 – 500 грн 

2 місце серед дівчат – 

600 грн,медаль, 

грамота 

2 місце серед дівчат – 

600 грн,медаль, 

грамота 

Спец. 

призи 

Серед ветеранів 

1958 р.н. і старше – 

1000 грн 

Серед ветеранів 1958 

р.н. і старше – 500 грн 

3 місце серед дівчат – 

500 грн,медаль, 

грамота 

3 місце серед дівчат – 

500 грн., медаль, 

грамота 

Спец. 

призи 

Серед юнаків 

2002 р.н. і молодші – 

1000 грн. 

Серед юнаків 2002 

р.н. і 

молодші – 500 грн. 

Кращий результат 

серед мукачівських 

шахістів – 500 грн. 

1 місце серед дітей до 

8 років – 700 

грн.,кубок,медаль, 

грамота 

Спец. 

призи 

Кращий результат 

серед жінок – 1000 

грн. 

Кращий результат 

серед жінок – 500 грн. 
 

2 місце серед дітей до 

8 років – 600 

грн,медаль, грамота 

Спец. 

призи 
   

3 місце серед дітей до 

8 років – 500 

грн.,медаль, грамота 

Спец. 

призи 
   

Кращий результат 

серед мукачівських 

шахістів – 500 грн. 



Технічна інформація 

 

Організаційний комітет Фестивалю забезпечує безкоштовним проживанням в готелі 

«Deniel» 10 рейтинг-фаворитів турніру А, які зареєструвалися до 20 червня (згідно 

рейтинг-листу ФІДЕ на 1 червня 2018 року) 
 

Можливість розміщення у готелях та гуртожитках міста. За додатковою інформацією звертатися за 

Орос Роберт Андрійович за ел. адресою robert.a.oros@gmail.com 

 

Передбачена можливість харчування в ресторані «Eventum Hall». Обов’язкове попереднє 

замовлення харчування і оплата при реєстрації. 

 

Витрати на відрядження, проживання та харчування учасників – за рахунок організацій, що 

відряджають на турнір або за рахунок самих учасників. 

 

Просимо реєструватись до 20 червня для бронювання місць у гуртожитку і готелі. Після цього 

терміну проживання і участь у фестивалі не гарантуємо. 

 

Реєстрація на сайті chess32x64.org 
 

Без попередньої реєстрації і її підтвердження організаторами, участь у фестивалі не гарантується. 

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел. : 

+38-095-578-71-78 ( Олександр Євгенович Федів ) – Турнірний директор 

+38-099-200-91-07 ( Микола Миколайович Кейк ) – Головний суддя 

+38-050-626-33-93 (Орос Роберт Андрійович) – з питань проживання 

 

Організатори фестивалю залишають за собою право вносити незначні зміни до «Положення» до 1 

червня 2018 року. 

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 

mailto:robert.a.oros@gmail.com
file:///D:/FEDIV/Положення/chess32x64.org

