РЕГЛАМЕНТ
шахового турніру
Командний кубок «Кришталева тура»
1. Організатори змагань: шаховий клуб «Світогляд», ГО «Шаховий
клуб «Гамбіт», Київська Шахова Федерація.
2. Місце проведення змагань: сайт https://lichess.org.
3. Час:
- Чемпіонати районів м. Києва — кожного вівторка, крім останнього
вівторка місяця о 19:30.
- Фінал — в останній вівторок місяця о 19:30.
4. Учасники: учні шкіл міста Києва у складі своїх шкільних команд. В
профілі гравця має бути вказано прізвище, ім'я та клас.
5. Етапи змагань: турнір складається з двох етапів — щотижневих
Чемпіонатів районів м. Києва та Фіналу (1 раз на місяць).
- Чемпіонати районів м. Києва проводяться кожного вівторка крім
останнього для визначення чемпіону району поточного місяця за
системою гран-прі.
- Фінал проводиться в останній вівторок кожного місяця для
визначення школи-чемпіона. У Фіналі змагаються чемпіони та
призери своїх районів.
6. Система проведення змагань: змагання проводяться за
системою командна Арена. Тривалість турніру 90 хвилин. Контроль
часу — 10 хвилин кожному гравцю на партію. Бонусні очки (берсерк,
прогрес) відсутні. Результат команди складається із суми очків 5 її
найкращих гравців у Чемпіонатах районів м. Києва. У Фіналі - суми
очків 7 її найкращих гравців у листопаді 2020 та суми очків 10 її
найкращих гравців з грудня 2020. Змагання проходять за правилами
міжнародної шахової платформи lichess.org.
- Чемпіонати районів м. Києва складаються з Ліг (Перша, Друга і
т.д.). В кожній Лізі — 10 команд. За результатами щотижневих
турнірів, команди що посіли 1-3 місця піднімаються на одну Лігу
вище, а команди, що посіли 8-10 місця опускаються на одну Лігу вниз.
Команди Перших Ліг за результатами щотижневих змагань
здобувають залікові бали для визначення Чемпіону району. 1 місце —
10 балів, 2 місце — 9 балів, ..., 10 місце — 1 бал. За сумою балів
визначаються Чемпіон та призери району поточного місяця, які
здобувають право грати у Фіналі. При рівності залікових балів
перевагу має команда, яка набрала найбільше турнірних очків всіх
членів команди у Перших Лігах поточного місяця.
- Фінал складається з трьох турнірів. У Золотому Фіналі змагаються
Чемпіони районів поточного місяця. У Срібному Фіналі — команди,
що посіли 2 місце в Чемпіонаті району в поточному місяці.
У Бронзовому Фіналі — команди, що посіли 3 місце в Чемпіонаті
району в поточному місяці.
Школа, яка займає 1 місце у Золотому Фіналі, стає Чемпіоном м.
Києва.

7. Турнірні внески: участь в турнірі безкоштовна.
8. Неспортивна поведінка: якщо профіль учасника на сайті
lichess.org буде заблоковано за використання підказок, такий гравець
виключається з турніру на 1 рік, а команда опускається на одну Лігу
вниз. Чат турніру використовується лише для дружнього спілкування.
За інше використання чату (образи, спам тощо) команді виноситься
попередження. При систематичних порушеннях правил використання
чату, Організатори турніру можуть понизити команду на одну Лігу, а
гравця-порушника виключити з турніру. За інші прорушення даного
Регламенту (анонімні учасники, гравці не учні даної школи тощо)
Організатори турніру можуть зняти турнірні очки, винести
попередження, відсторонити від турніру.
9. Офіційна сторінка турніру: https://www.facebook.com/groups/
crystalrook/
10. Організатори залишають за собою право вносити зміни до
даного Регламенту.

