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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення змагань з шахів
серед команд членських профорганізацій
Профспілки працівників державних установ м. Києва

І. Мета та завдання
Змагання з шахів проводиться з метою пропаганди фізичної культури і спорту
серед членів Профспілки працівників державних установ м. Києва, популяризації
шахів та визначення найсильніших шахістів і команд.
II. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює
Київський міський комітет профспілки працівників державних установ та
Фізкультурно-оздоровчий клуб Профспілки працівників державних установ
м. Києва «Райдуга».
Безпосередньо за проведення змагань відповідає головна суддівська колегія.
Відповідальність за підготовку команд і своєчасне прибуття їх до місця
проведення змагань покладається на профкоми держустанов.
III. Склад команд
Склад команди: 3 учасники (1 жінка, 2 чоловіка).
До участі в змаганнях допускаються всі бажаючі працівники, які є членами
Профспілки працівників державних установ м. Києва, мають довідку про стан
здоров’я та дозвіл приймати участь в змагання з даного виду спорту.
Підтвердженням щодо членства учасника змагань в Профспілці є оформлена
належним чином заявка на участь у змаганнях, посвідчена підписом голови
профкому та печаткою членської організації (за наявності) або членський квиток.
Кожен учасник повинен мати при собі документ, який посвідчує особу, або його
копію.
IV. Місце, дата та час проведення змагань
Місце проведення змагань: Республіканська комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Авангард» (м. Київ, вул. Златоустівська, 1., пл. Перемоги, поруч
із Національним Цирком України).
Дата та час проведення змагань: 24 лютого 2018 року (субота).
- Реєстрація учасників з 0930 год.
- Початок змагань о ІО00 год.
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V. Порядок проведення змагань
Змагання командні, проводяться за швейцарською системою.
Результат партії обліковується так: перемога - 1, поразка - 0, нічия - 0,5 очка.
При рівній кількості очок серед двох команд для визначення переваги
передбачається:
• врахування результату особистої зустрічі між цими командами;
• у разі нічиєї результату на першій (другій) дошці;
• у разі нічиєї на всіх дошках кількості партій, зіграних фігурами чорного
кольору.

У разі відсутності особистої зустрічі перевага визначається за додатковими
показниками, право на застосування яких надається суддівській колегії.
У разі коли більш ніж дві команди набрали однакову кількість очок, розподіл
місць між цими командами визначається за додатковими показниками на розгляд
суддівської колегії.
VI. Контроль часу і регламент
Змагання проводяться із швидкої шахової гри. Кожному учаснику надається
15 хвилин для проведення однієї партії. Контроль часу здійснюється самими
учасниками.
За окремою домовленістю представників команд, перед початком змагань,
тривалість проведення ігор може бути змінена.
VII. Фінансове забезпечення команд
Витрати на проведення змагань несуть:
• витрати на проїзд команд до місця проведення змагань в обидва кінці - за
рахунок організацій, що відряджають, або за власний рахунок учасників;
• витрати на придбання дипломів, кубків для нагородження команд переможців (нагороджуються 5 команд), підготовку місць змагань, оплату оренди
спортивних споруд та інше - за рахунок Київського міського комітету профспілки
працівників державних установ.
VIII. Визначення та нагородження переможців
Команда, яка набрала найбільшу кількість очок у всіх зіграних партіях,
оголошується командою-переможцем. Інші команди займають місця згідно із
кількістю набраних ними очок.
Команди, які зайняли призові 1, 2, 3 - місця, нагороджуються кубками,
медалями відповідного ґатунку, дипломами І, II, III ступеня відповідно, та
грошовою винагородою у розмірі 750, 600, 450 грн. відповідно.
Заохочувальними призами (грошовими винагородами в сумі 300,00 та
200, 00грн.) нагороджуються команди, які посіли 4 (четверте) та 5 (п’яте) місця в
загальному заліку. В разі, якщо 4 та 5 місця посіли по дві команди, між якими не
було особистої зустрічі, грошова винагорода розподіляється порівну між
командами, які зайняли вищезазначені місця.
IX. Заявки
Попередні заявки (додаток до Положення) для участі в змаганнях подаються
за 7 днів перед початком змагань до Київського міського комітету профспілки
працівників державних установ, за адресою: м. Київ, вул. Академіка
Богомольця, 7/14 (або по факсу: 044-253-17-10 чи у сканованому вигляді
електронною поштою: е-таіі: крго/НепШмкг. пеі)
Контактні телефони: 253-73-87 (оргвідділ міськкому) .
Примітка: це Положення є викликом на змагання.
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