
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення шахового турніру «Меморіал Л.З.Штейна»,

етапу всеукраїнського кубка «Шахові легенди України»
смт. Пустомити, 25–30 серпня 2016 р.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:

Турнір проводиться з метою популяризації  шахів,  підвищення спортивної  майстерності,
розширення зв’язків між шахістами України.

2. ОРГАНІЗАТОРИ І СУДДІВСТВО:

2.1. Організатор турніру – Львівська обласна федерація шахів.
2.2. Організатор всеукраїнського кубку «Шахові легенди України» – ГО «Шаховий клуб
«Гамбіт» (Київ).
2.3. Технічна підтримка - шаховий Інтернет-ресурс 123chess.me
2.4. Головний суддя - міжнародний арбітр Хамзін Р.А., секретар Грех А.І.

3. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Турнір проводиться в двох групах А і Б з 25 по 30 серпня 2016 року в конференц-залі бази
відпочинку «Озерний край», за адресою: Львівська обл., смт Пустомити, вул.Ставкова, 60.

4. УЧАСНИКИ:

У турнірі «А» беруть участь всі бажаючі, які оплатили турнірний внесок. У турнірі «Б»
беруть участь шахісти 2002 року народження та молодші, які оплатили турнірний внесок. 

5. ТУРНІРНИЙ ВНЕСОК:

Розмір турнірного внеску 200грн.

6. РЕГЛАМЕНТ І ПРИЗОВИЙ ФОНД:

Турнір  проходить  за  правилами  шахів  ФІДЕ,  за  швейцарською  системою  в  9  турів  з
обрахунком  українського  рейтингу.  Контроль  часу  – 90  хвилин  на  партію  кожному
учаснику плюс 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого. Урочисте відкриття турніру
– 25 серпня о 15:00.
Розклад турів:

1 тур – 25 серпня о 16:00
2 тур – 26 серпня о 10:00
3 тур – 26 серпня о 16:00

4 тур – 27 серпня о 10:00
5 тур – 27 серпня о 16:00
6 тур – 28 серпня о 10:00

7 тур –28 серпня о 16:00 
8 тур –29 серпня о 10:00
9 тур – 30 серпня о 10:00

29 серпня о 16:00 відбудеться бліц-турнір.

Закриття – 30 серпня після закінчення останньої партії. 



Призи переможцям турніру (в гривнях):
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Спеціальні призи від шахового Інтернет ресурсу 123chess.me:1 

Кращий результат в турнірі «А» серед учасників інтернет-турнірів четвертого сезону на
сайті 123chess.me – 500 грн., кращий результат в турнірі  «Б» серед учасників інтернет-
турнірів четвертого сезону на сайті 123chess.me – 300 грн.

7. РЕЄСТРАЦІЯ:

100%  участь  у  турнірі  гарантує  лише  попередня  реєстрація,  яку  здійснює
секретар турніру Грех Андрій Ігорович:

andrjywa@ukr.net , тел: +380979511207. 

Учасники сайту 123chess.me при безкоштовній попередній реєстраціі  через сайт
мають змогу зекономити до 100 грн! Подробиці в секретаря турніру.

Для учасників турніру та супроводжуючих надається знижка 10% на проживання на
базі відпочинку «Озерний край».

Всі витрати по участі - за рахунок організацій, що відряджають або самих учасників.
Інформація про турнір на сайті - http://www.club-gambit.kiev.ua/ 

Дане Положення є офіційним викликом на турнір.
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