
 

 

 

 

 

 

II Всеукраїнський шаховий турнір  

«NOVY SANZHARY CHESS FESTIVAL» 

Дитячий турнір 2004 р. н. та молодші 

ПОЛОЖЕННЯ 

смт. Нові Санжари, Полтавська обл., 12 вересня – 16 вересня 2018 р. 

 

1. ЦІЛІ  І  ЗАВДАННЯ 

Фестиваль проводиться з метою популяризації шахової гри, як соціально значимого 

інтелектуального виду спорту, підвищення спортивної майстерності, розширення зв'язків 

між шахістами. 

 

2. ОРГАНІЗАТОРИ 

Організатор: Шаховий клуб «Гамбіт». Співорганізатори та партнери: Новосанжарська 

районна рада, Новосанжарська районна державна адміністрація, Новосанжарська селищна 

рада.  

 

3. ТЕРМІНИ  ТА  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ 

Фестиваль пройде в смт. Нові Санжари, провул. Піонерський, 10, з 12 вересня по 16 

вересня 2018 року на базі Новосанжарського санаторія-профілакторія «Антей». 

Реєстрація учасників 12 вересня 2018 р. з 13-30 до 15-30. 

1 тур – 12 вересня 2018 р. о 16-00; 

2 тур – 13 вересня 2018 р. о 10-00; 

3 тур – 13 вересня 2018 р. о 16-00; 

4 тур – 14 вересня 2018 р. о 09-30; 

5 тур – 14 вересня 2018 р. о 13-00; 

6 тур – 15 вересня 2018 р. о 10-00; 

7 тур – 15 вересня 2018 р. о 14-00; 

8 тур – 16 вересня 2018 р. о 10-00; 

9 тур – 16 вересня 2018 р. о 14-00; 

Закриття турніру 16 вересня 2018 р. о 17-00; 

«ПОГОДЖЕНО» 

Голова Новосанжарської  

районної ради 

 

_________________ Г. І. Супрун 

                           м.п. 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Голова Шахового клубу «Гамбіт»  

  

 

__________________  Н. В. Мальцева 

                         м.п. 



Бліц-турнір 14 вересня 2018 р. о 16-00; 

4. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі в турнірі допускаються шахісти 2004 року народження і молодші, які 

сплатили благодійний внесок: 

Класична гра -125 грн.; 

Блискавична гра – 50 грн. 

Турнір проводиться з обрахуванням національного рейтингу України. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАННЯ 

Допустиме запізнення на партію - 30 хвилин. 

Швейцарська система, 9 турів.  

У перших п'яти турах учасники можуть взяти дві нічиї без гри. 

Контроль часу - 60 хвилин на партію кожному учаснику. 

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ  ПЕРЕМОЖЦІВ 

Переможці та призери визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.              

У разі рівності очок у двох або більше учасників підсумкові місця визначаються: 

1) коефіцієнт Бухгольца; 2) прогресивний коефіцієнт; 3) особиста зустріч;                   

4) кількість перемог. 

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ 

Учасники нагороджуються призами і подарками. 

Призовий фонд турніру 12 400 грн. 

Призовий фонд (грн.) 

Місце Грн. Місце серед дівчат Грн. 

1 2000 1 400 

2 1700 2 300 

3 1500 3 200 

4 1300   

5 1100   

6 900 

7 800 

8 700 

9 600 

10 500 

Кращий до 10 років 200 

Кращий до 8 років 200 

8. ІНФОРМАЦІЯ 



Попередня реєстрація для участі в турнірі обов'язкова. В заявці вказати:  

Прізвище , ім’я, дата народження, розряд, рейтинг, місто.  

Термін закінчення реєстрації: 01 вересня 2018 року. 

Кожен учасник турніру повинен мати при собі копію свідоцтва про народження! 

Всі витрати по участі у фестивалі - за рахунок організацій, що відряджають або самих 

учасників. 

Фестиваль пройде в смт. Нові Санжари з 12 вересня по 16 вересня 2018 року на базі 

Новосанжарського санаторія-профілакторія «Антей», який розташований на березі річки 

Ворскла у екологічно чистій мальовничій лісовій місцевості за 35 км від обласного центру м. 

Полтави. 

Житлове приміщення - двоповерховий корпус. Блочна система проживання   (в блоці 

2 номери, туалет, душ). Просторі, світлі кімнатами на 3-4 місць. У межах приміщення WI-FI 

зона. Постачання холодної та гарячої води цілодобово. Вода постачається з артезіанської 

свердловини, і відповідає ГОСТу «Вода питна». 

На території - футбольне поле, волейбольна, та баскетбольна площадки, тенісні столи. 

Вартість проживання за добу з триразовим харчуванням 260 грн. 

З питань реєстрації: 

e-mail: poltava-gambit@ukr.net, моб.т.: (+38) 099-312-32-59, Володимир Миколайович 
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