
РЕГЛАМЕНТ
“Всеукраїнська шкільна шахова ліга”

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
- пропаганда та популяризація шахів серед школярів в Україні;
- підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань;
- пропаганда здорового та змістовного способу життя;
- зміцнення дружніх стосунків між шахістами з різних регіонів України.
2. ОРГАНІЗАТОРИ та СУДДІВСТВО
2.1. Організатор - Шаховий клуб «Гамбіт» (Київ).
2.2. Головний партнер - Шаховий клуб “Світогляд” (Київ).
2.3. Головний партнер - Київська шахова федерація.
2.4. Технічна підтримка – шаховий інтернет-ресурс lichess.org, 123chess.me .
2.5 Сторінка турніру в фейсбуці.
2.6. Головний суддя турніру – суддя національної категорії Костак Тетяна Іванівна
(вайбер 050-746-76-24, e-mail: tatyanakostak@gmail.com).
3. ЧАС, МІСЦЕ та СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ
Змагання проводяться щонеділі з 19.30 до 21.00 на ресурсі lichess.org.
протягом 2020-21 р.р..
З другого сезону введені такі зміни до регламенту:
- змагання проводяться один раз на два тижні по неділях (графік додається);
- бонусні очки (берсерк, прогрес) відсутні;
- учасники проходять анкетування на сайті.
З третього сезону введені такі зміни до регламенту:
Турнір має чотири сезони:
1-й сезон: жовтень-грудень 2020
2-й сезон: січень-березень 2021
3-й сезон: квітень-червень 2021
4-й сезон: липень-вересень 2021
Змагання проводяться в системі ліг згідно рейтингу.
Вища ліга складається з 15 команд. Перша та всі нижчі ліги складаються з 30 команд в
одному турнірі. В останній на даний час лізі може бути більше, ніж 30 команд. 
Після кожного недільного змагання з вищої лігі в першу переходять 5 команд, що посіли
11-15 місця, а команди, що посіли 1-5 місця в першій лізі, переходять до вищої ліги.
З першої ліги до другої переходять 10 команд, що посіли 21-30 місця, а з другої ліги 10
команд, що посіли 1-10 місця, переходять до першої. Таким чином формується склад всіх
інших ліг.
Як виключення, в зв’язку зі змінами в формуванні складу турнірів Ліги, перші турніри
третього сезону формуються наступним чином. У вищу лігу потрапляють 7 команд, що
посіли 1-7 місця в останньому турнірі вищої ліги минулого сезону, 3 команди, що посіли
перші місця в останніх турнірах першої ліги минулого сезону, а також, 5 перших команд з
рейтингу  Всеукраїнської  шкільної  шахової  ліги  на  кінець  минулого  сезону  (серед  тих
команд, які ще не потрапили до вищої ліги). У першу лігу потрапляють 3 команди, що
посіли 8-10 місця в останньому турнірі вищої ліги минулого сезону, 18 команд, що посіли
2-7 місця в останніх турнірах першої ліги минулого сезону та 9 команд, що посіли 1-3
місця в останніх турнірах другої ліги минулого сезону. Якщо з цих команд є команди, що
вже потрапили до вищої ліги за рейтингом, іх місця в першій лізі займають команди, які
посідають  найвищі  місця  в  рейтингу  Всеукраїнської  шкільної  шахової  ліги  на  кінець
минулого сезону (серед тих команд, які ще не потрапили до вищої та першої ліг). У другу
лігу  потрапляють  9  команд,  що  посіли  8-10  місця  в  останніх  турнірах  першої  ліги
минулого сезону, 12 команд, що посіли 4-7 місця в останніх турнірах другої ліги минулого
сезону та 9 команд, що посіли 1-3 місця в останніх турнірах третьої ліги минулого сезону.
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Якщо з цих команд є команди, що вже потрапили до вищої та першої ліг за рейтингом, іх
місця  в  другій  лізі  займають  команди,  які  посідають  найвищі  місця  в  рейтингу
Всеукраїнської шкільної шахової ліги на кінець минулого сезону (серед тих команд, які
ще не потрапили до вищої та інших ліг). Таким чином формуються склади всіх наступних
ліг. 
Якщо  в  турнірі  останньої  ліги  заявлено менше,  ніж  три  команди,  то  турнір  не
проводиться. 
Команда, що не з’явилася на змагання двічі поспіль, виключається з турніру. В разі
повернення до турніру така команда включається до останньої ліги. Замість команди, яку
виключено з турніру, і яка не перейде до нижчьої ліги, піднімається команда, що зайняла в
у відповідному турнірі нижчої ліги 4 місце і так далі.
Бали нараховуються таким чином:
- за участь в вищій лізі 50 балів
- за участь в першій лізі 30 балів
- за участь в другій лізі 20 балів
- за участь в третій лізі 10 балів,
- за участь в четвертій лізі 9 балів і так далі (минус 1 бал).
- за перемогу в лізі 20 балів, 2-е місце 19 балів и так далі з 1 по 20 місця (крім вищої ліги),
команди, що посіли місця 21-30 не отримують балів за свої місця.
- у вищій лізі за перемогу 20 балів, 2-е місце – 18 балів, 3 – 16, 4 - 14, 5 – 12, 6 – 10, 
7 – 9, 8 – 8, і так далі, за 15-е – 1 бал.
За результатами  чотирьох сезонів  визначається чемпіон навчального 2020-2021 року та
формується всеукраїнський рейтинг загальноосвітніх закладів.
На кінець кожного місяця публікується всеукраїнський рейтинг шкіл.
Команда-переможець сезону нагорождується кубком, учасники команд призерів 1-3 місце
нагороджуються медалями та дипломами.
4. УЧАСНИКИ
В  турнирі  беруть  участь  команди  шкільних  учбових  закладів.  В  назві  команди
обов’язково має бути вказано номер (назва) учбового закладу та населений пункт, де
він розташований. Команди складаються з учнів учбових закладів з 1 по 11 клас, будь-
якого розряду та рейтингу. Обов’язково вказати в профілі: прізвище та ім’я українською
мовою, школу та клас.
5. ТУРНІРНИЙ ВНЕСОК
Участь в турнірі безкоштовна.
6. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ та ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ
Турніри проходять за правилами шахів ФІДЕ та правилами ресурсу lichess.org, за
системою Arena з контролем 10 хвилин до кінця партії кожному учаснику, тривалість
турніру 90 хвилин. В вищій лізі залік йде по 5-х найкращих результатах, в першій лізі
– по 4-х, в інших лігах - по 3-х. Бонусні очки (берсерк, прогрес) відсутні.
Учасники проходять анкетування на сайті.
Тренер або капітан команди подає заявку головному судді про участь в змаганнях на
вайбер 050-746-76-24. В заявці вказується прізвище, ім’я та по-батькові
відповідального за команду та ссилка на сторінку команди на lichess.org. Для участі в
черговому недільному турнірі заявка має бути подана до 20.00 п’ятниці.
В відношенні до учасників, які порушують правила та угоду ресурсу lichess.org,
користуючись недозволеними програмними засобами, санкції застосовує ресурс
lichess.org. Результати учасників, до яких застосовано санкції анулюються, та
виключаються з командного заліку, а сам учасник відсторонюється від участі в
змаганнях строком на два місяці.
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