РЕГЛАМЕНТ
соціального інтернет-проекту «Всеукраїнська шкільна шахова ліга»
1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
• розвиток інтелекту школярів України;
• знайомство школярів України з кращими ВНЗ України;
• пошук талановитих школярів для вступу до ВНЗ України;
• культурний обмін та налагодження дружніх стосунків.
2. ОРГАНІЗАТОРИ та СУДДІВСТВО
2.1. Організатор – Шаховий клуб «Гамбіт» (Київ).
2.2. Співорганізатори – Шаховий клуб “Світогляд” (Київ) та Київська шахова федерація.
2.3. Головні партнери: Київський національний університет ім. Тараса Шевченко;
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»; Національний університет біоресурсів і природокористування України. (до
співпраці запрошуються інші провідні ВНЗ України).
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 один раз на два тижні по неділях з 19.30 до 21.00 на ресурсі lichess.org.
протягом 2021-22 р.р. – попередньо нові учасники проходять анкетування на сайті.
Турнір має три сезони:
1-й сезон: жовтень-грудень 2021
2-й сезон: січень-березень 2022
3-й сезон: квітень-червень 2022
Змагання проводяться в системі ліг згідно попереднього відбору.
«Академічна» (найвища ліга) – «Золота ліга» – Спортивна ліга» – «Аматорська ліга».
«Академічна» ліга складається з 15 команд. «Золота» та «Спортивна» складаються з 30
команд кожна, «Аматорська» зі всіх бажаючих команд, що вчасно подали заявки. Після
кожного недільного змагання з «Академічної» (найвищої ліги) в «Золоту» переходять 5
команд, що посіли 11-15 місця. А п’ять команд-переможців «Золотої ліги» переходять до
«Академічної ліги». Із «Золотої ліги» до «Спортивної» переходять 10 команд, що посіли 2130 місця, а із «Спортивної ліги» 10 команд, що посіли 1-10 місця, переходять до «Золотої».
Таким чином формується склад всіх інших ліг. Команда, що не з’явилася на змагання тричі
поспіль, виключається з турніру. В разі повернення до турніру така команда включається до
«Аматорської 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 «Академічній лізі» 50 балів.
• за участь в «Золотій лізі» 30 балів.
• за участь в «Спортивній лізі» 20 балів.
• за участь в «Аматорській лізі» 10 балів.
• додатково 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, 9 – 7, і так далі, за 15-е – 1 бал.

За результатами трьох сезонів визначається чемпіон навчального 2021-2022 року та
формується всеукраїнський рейтинг загальноосвітніх закладів. На кінець кожного місяця
публікується всеукраїнський рейтинг шкіл.
4. МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ В ЗМАГАННІ
Крім задоволення та користі безпосередньо від шахового мистецтва, учасники команд
отримують наступні заохочення та переваги:
• Кожного місяця проводяться безкоштовні зум-конференції з викладачами провідних
ВНЗ України щодо умов вступу та видів наукової та практичної діяльності ВНЗ;
• Раз на рік учасники команд-переможців запрошуються у Київ на дружній шаховий
турнір ВШШЛ;
• Інформація щодо переможців ВШШЛ публікується на сайтах ВНЗ України, майбутні
студенти мають змогу відвідати омріяний університет під час організованих екскурсій;
• Переможці річного циклу отримують звання «шахових академіків», що враховується
як спортивні досягнення при вступі до ВНЗ – головних партнерів ВШШЛ;
• Капітан команди переможця отримує унікальний кубок – «Фарфоровий шаховий кінь
із золотою гривою».
5. УЧАСНИКИ
В турнирі беруть участь команди шкільних учбових закладів. 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. Участь у турнірі
АБСОЛЮТНО 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 «Академічній лізі» залік йде по 5-х найкращих результатах, в «Золотій лізі» – по 4х, в інших лігах – по 3-х. Бонусні очки (берсерк, прогрес) відсутні. Нові учасники проходять
анкетування на сайті.
Тренер або капітан команди, що вперше бере участь у ВШШЛ, подає заявку головному судді
про участь в змаганнях на вайбер 050-746-76-24. В заявці вказується прізвище, ім’я та побатькові відповідального за команду та ссилка на сторінку команди на lichess.org.
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.
Розумний школяр – гарний студент!

