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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення чемпіонату Донецької області з шахів 

серед юнаків та дівчат віком до 8 та 10 років у 2020 році  
 

1. Мета змагань  

        Змагання проводяться з метою: 

- підведення підсумків навчально-тренувальної роботи в Донецькій області та подальшого 

підвищення майстерності юних шахістів; 

-  пропаганди шахів у Донецької області; 

-  визначення найсильніших спортсменів. 
 

2. Терміни та місце проведення змагань  

        Чемпіонат Донецької області з шахів серед юнаків і дівчат до 8 та 10 років проводиться з 3 

по 7 березня 2020 року у м. Краматорськ, в приміщенні Донецького обласного шахового клубу 

ім.О.В.Момота (вул.Марата,12).   

        День приїзду на змагання зазначено першим. 
 

3. Керівництво проведення змагань  

        Керівництво проведенням змагань здійснюється управлінням фізичної культури та спорту 

Донецької облдержадміністрації та федерацією шахів Донецької області.  

        Відповідальність за безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію.   
 

4. Учасники змагань, вимоги до них та умови проведення змагань  

        До участі у чемпіонаті Донецької області серед юнаків і дівчат до 8 років допускаються 

шахісти Донецької області 2012 р.н. і молодші. 

       До участі у чемпіонаті Донецької області серед юнаків і дівчат до 10 років допускаються 

шахісти Донецької області 2010-2011 рр.н. 

       Формулу проведення і кількість турів буде визначено перед початком змагань.              

Контроль часу: 60 хвилин до кінця партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд на кожний 

хід, починаючи з першого. 
  

5.  Визначення переможців  
        Місця визначаються за найбільшою сумою набраних очок. 

        У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників змагань місця 

визначаються: 

        При проведенні змагань за швейцарською системою 

- за скороченим коефіцієнтом Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату); 

- за скороченим коефіцієнтом Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів); 

- за скороченим коефіцієнтом Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів); 

- за кількістю перемог; 

- за результатом тай-брейку: бліц по 3 хвилин + 2 сек. з 4-х партій (за рахунку 2:2 – до першої 

перемоги), тільки для визначення призерів. 

        Під час розрахунку коефіцієнтів Бухгольця партії, які не були зіграні, або в яких чорні не 

зробили принаймні один хід, вважаються такими, що були зіграні з «віртуальним суперником». 

        При проведенні змагань за коловою системою 

- за результатом особистої зустрічі; 

- за кількістю перемог; 

- за коефіцієнтом Зоннеборна-Бергера; 

- за системою Койя; 

- за результатом тай-брейку: бліц по 3 хвилин + 2 сек. з 4-х партій (за рахунку 2:2 – до першої 

перемоги), тільки для визначення призерів. 



 

   

6. Нагородження переможців та призерів 

        Учасники, які посіли 1-3 місце серед юнаків і дівчат до 8 та 10 років нагороджуються 

медалями та дипломами Федерації шахів Донецької області.  
 

 

7.  Фінансування  

        Витрати на командирування учасників змагань несуть відряджуючі організації.  

        Витрати, пов’язані з проведенням змагань – за рахунок організаторів. 
 

 

8.  Порядок і терміни подання заявок   

        Попередні заявки подаються в Оргкомітет за тел. (06264) 5-25-53, моб. (067) 628-55-88,  

або по e-mail: fhdo@ukr.net  

        Приїзд та реєстрація учасників – 3 березня 2020 року до 14.30.  

        Початок 1-го туру – 3 березня 2020 року о 15.00. 
 

9.  Інформація  

Контактні телефони: 

Тел.(06264) 5-25-53, моб. (067) 628-55-88 

Мартинков Олександр Вікторович  

 

Поштова адреса: 84313, м.Краматорськ, вул. Марата, 12, Донецький обласний шаховий клуб 

ім.О.В.Момота. 

e-mail: fhdo@ukr.net   

web: www.chess.krm.dn.ua  

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 
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