ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра молоді та
спорту України
___________ Я. В. Войтович
"____" ____________2019 р.
Регламент
проведення чемпіонату України з шахів серед юніорів до 20 років
(класичні, швидка гра та бліц)
1. Цілі та завдання
Чемпіонат України з шахів серед юніорів до 20 років (класичні, швидка
гра та бліц), далі – чемпіонат України, проводиться з метою:
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та
спортом;
подальшого розвитку шахів та їх популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору сильніших спортсменів до участі у особистому чемпіонаті світу з
шахів серед юніорів 2019 року.
2. Терміни і місце проведення змагань
Чемпіонат України проводиться з 14 по 25 лютого 2019 року в місті
Краматорськ, Донецької області за адресою: вулиця Марата, 12, у приміщенні
Донецького обласного шахового клубу імені О.В.Момота.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюють Міністерство молоді та
спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерація шахів України
(далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату
України покладається на Департамент сім’ї, молоді та спорту Донецької
облдержадміністрації і суддівську колегію, рекомендовану Федерацією, склад
якої затверджується Мінмолодьспортом.
4. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті України допускаються юніори та юніорки з
Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва і Севастополя.
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Вікова категорія учасників змагань: юніори та юніорки 1999 року
народження та молодше.
Кількість учасників – необмежена.
Змагання проводяться окремо серед юніорів та юніорок та окремо по
кожній шаховій дисципліні:
«класичні шахи», «швидка гра» та «блискавична гра» – швейцарська
система у 9 турів.
Форма одягу учасників змагань має відповідати вимогам дрес-коду
Європейського шахового союзу.
Контроль часу для змагань з дисципліни «класичні шахи»:
90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії
кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід,
починаючи з першого (час дозволеного запізнення на тур – 30 хвилин).
Контроль часу для змагань з дисципліни «швидка гра»:
10 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 5 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого (час дозволеного запізнення на
тур – 10 хвилин).
Контроль часу для змагань з дисципліни «бліц»:
3 хвилини до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 2 секунд
за кожний зроблений хід, починаючи з першого (час дозволеного запізнення на
тур – 3 хвилини).
5. Характер заходу
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з шахів.
Змагання особисті.
6. Програма проведення змагань
14 лютого 2019 року:
10:00 – 18:00 – реєстрація учасників;
18:00 – технічна нарада.
15 лютого 2019 року:
14:30 - урочисте відкриття змагань;
15:00 – 1 тур змагань з класичних шахів.
16 - 23 лютого 2019 року:
10:00 - 2-й – 9-й тури змагань з класичних шахів.
23 лютого 2019 року:
15:00 – 18:00 – реєстрація учасників змагань зі швидкої гри.
24 лютого 2019 року:
змагання зі швидкої гри, початок - 10:00;
16:00 – 18:00 – реєстрація учасників змагань з бліцу.
25 лютого 2019 року:
змагання з бліцу, початок - 10:00;
14:30 – церемонія нагородження переможців та урочисте закриття
змагань.

3

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів".
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Місця визначаються за найбільшою сумою набраних очок.
У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників змагань
місця у дисциплінах «класичні шахи», «швидка гра» та «блискавична гра»
визначаються за такими додатковими показниками (у порядку пріоритету):
скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату);
скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів);
скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів);
за кількістю перемог;
за найкращим результатом у групі з однаковою кількістю очок, за умови,
що всі учасники розподілу місць грали між собою;
за результатами додаткових матчів (турнірів) з чотирьох партій з
контролем часу 3 хвилини до закінчення партії кожному учаснику з додаванням
2 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого (тільки для
визначення призерів, за рахунка 2:2 – до першої перемоги).
Під час розрахунку коефіцієнтів Бухгольця партії, які не були зіграні, або
в яких чорні не зробили принаймні одного ходу, вважаються такими, що були
зіграні з «віртуальним суперником».
Чемпіони України у дисципліні «класичні шахи» отримують право
виступати в чемпіонаті світу серед юніорів 2019 року з дисципліни «класичні
шахи». У разі, коли чемпіони не скористаються правом участі у термін до 15
червня 2019 року, це право надається другим призерам до 25 червня 2019 року.
Якщо перший та другий призери своєчасно не дали згоди виступати у
чемпіонаті світу, їх замінюють відповідно ті, хто посів наступні місця.
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у чемпіонаті України
нагороджуються дипломами та медалями відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України (проїзд до
місця змагань і зворотно суддям, розміщення, харчування, добові суддям,
оренда ігрової зали, нагородна атрибутика, канцелярські товари, папір та інше)
здійснюються за рахунок державного бюджету відповідно до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України

4

на 2019 рік, у межах затвердженого кошторису та за рахунок інших
позабюджетних коштів, залучених Федерацією.
Витрати на участь учасників змагань здійснюються за рахунок
організацій, що відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Попередні заявки на участь у чемпіонаті України надсилаються не
пізніше ніж за сім днів до початку змагань на адресу:
Федерація, Мартинков Олександр Вікторович, fhdo@ukr.net , тел. +38
(067) 628-55-88.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та
лікарем спортивного диспансеру, копія паспорту (свідоцтво про народження),
страхові поліси.
До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, іменні
заявки надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти календарних днів після
завершення змагань на адресу:
Міністерство молоді та спорту України, департамент фізичної культури
та неолімпійських видів спорту, кім. 502, вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ,
Україна.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та
призові місця команд-учасниць надсилаються до Мінмолодьспорту у день
закінчення змагань на e-mail: shalaputavl.minsport@gmail.com.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
В. о. заступника директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальника відділу пріоритетних
неолімпійських видів спорту
ПОГОДЖЕНО
Віце - президент
Федерації шахів України
____________Ю. ГНИП
"__" ____________ 2019 р.

А. ОРІШЕВСЬКИЙ

