REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL TITLE
CHESS TOURNAMENT «MUKACHEVO RATING – 37 IM Group»
Place and date
UKRAINE, MUKACHEVO, Kyrylo and Mefodiy sq. 29/1 “A”, Chess Club of Mukachevo.
2018 October 17-22.
Tournament regulation
International Master Tournament (IM-group) average rating 2230 – 2350 (former category 1-4
FIDE) IM, WGM, WIM norms possible.
Tournament are conducted on round robin system in 9-11 rounds(for 10 or 12 players).
Time control : 90 min . + 30 sec. for each move.
Without the permission of the arbiter a player is forbidden to have a mobile phone or other
electronic means of communication in the playing venue.
Default for late arrival: 30 min.
Winners are determined by the greatest amount of score. In case of equal number of points the
winner is determined by additional parameters:
- Sonneborn-Berger system;
- Number of wins,
- Mutual game.
Chief organizer – Keik, Mykola (UKR) /14135744/
Chief arbiter – FA Keik, Mykola (UKR) /14135744/
FOR REGISTRATION and MORE INFORMATION PLEASE E-MAIL keik1994@gmail.com

Положення про проведення
міжнародного титульного шахового турніру
“Mukachevo Rating 37 (IM-group)”
Місце і час проведення
Турнір проводиться з 17 по 22 жовтня 2018 року у приміщенні Мукачівського
шахового клубу за адресою :
89600 Закарпатська обл., м.Мукачево, пл. Кирила та Мефодія, 29/1”А”.
Регламент турніру
Турнір з нормою міжнародного майстра, жіночого міжнародного
гросмейстера та міжнародного майстра.
Участь беруть 10-12 чоловік за попередніми заявками.
Змагання проводяться за правилами ФІДЕ (редакція від 1 липня 2017 року
зі зміна від 1 січня 2018 року) по коловій системі у 9-11 турів.
Контроль часу – 90 хвилин кожному учаснику до кінця партії + 30секунд за
кожний зроблений хід.
Допустиме запізнення на початок туру – 30 хв.
Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво проведення змагань здійснює Шаховий клуб
м.Мукачево.
Головний суддя – арбітр ФІДЕ Кейк Микола Миколайович
(м. Мукачево)
Визначення переможців.
Переможці визначаються за кількістю набраних очок.
При рівній кількості набраних очок враховуються наступні фактори:
коефіцієнт Бергера; кількість перемог; особиста зустріч.
Зареєструватись можна за електронною адресою : chessclub@chess32x64.org
Додаткову інформацію можна отримати за тел. :
+38-099-200-91-07 ( Микола Кейк )
Сайт клубу www.chess32x64.org
15 серпня 2018 року

