
Положення про проведення 

шахового турніру 

«Buryshyn Cup 2020» 
 

Мета та завдання: 

 
Фестиваль проводиться з метою популяризації шахів, налагодження дружних відносин між шахістами різних 

регіонів України та сусідніх країн, вдосконалення спортивної майстерності, визначення переможців та призерів 

змагань. 

 

Місце і час проведення: 
 

Турнір проводиться з 14 по 15 серпня 2020 року у приміщенні Мукачівського Палацу культури та мистецтв за адресою: 

89600 , Закарпатська область, Мукачево, вул. Августина Волошина 19, аудиторія № 106. 

 

 

 Програма турніру:  
 

До участі у турнірі допускаються юнаки та дівчата 2003 р.н. 

 

14 серпня, реєстрація учасників – 09:00-09:30 

14 серпня –  09:45 – відкриття  

  10:00 – 1 тур 

                    11:00 – 2 тур 

  12:00 – 3 тур 

  13:00 – 4 тур 

  14:00 – 5 тур 

15 серпня –  10:00 – 6 тур 

                    11:00 – 7 тур 

  12:00 – 8 тур 

  13:00 – 9 тур 

  14:30 – закриття змагання та нагородження переможців. 

 

У турнірах обраховується рейтинг ФІДЕ зі швидких шахів. 

 

Реєстрація та благодійні турнірні внески: 
 

Благодійний турнірний внесок складає 50 грн. 

 

Реєстрація проводиться за ел. адресою keik1994@gmail.com. Для реєстрації потрібно вказати Ім’я та Прізвище 

латиницею, код ФІДЕ (при наявності), дату народження, місто та розряд.  

Реєстрація здійснюється при умові оплати турнірного внеску на карту Приватбанку – 4731 1856 1840 6240 Кейк 

Микола Миколайович. 

Список зареєстрованих учасників – . 

 

Регламент: 
 

Турнір проводиться за регульованою швейцарською системою в 9 турів. Жеребкування проводиться за допомогою 

програми Swiss Manager згідно рейтингу листу ФІДЕ зі швидких на 1 серпня червня 2010 року.  

Контроль часу: 15 хвилин до кінця партії  з додаванням 10 секунд за хід, починаючи з першого. 

Головний суддя фестивалю – Кейк Микола Миколайович (Міжнародний арбітр) 

 

Визначення переможців: 

 
Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних очків. 

У випадку рівної кількості очок переможець визначається за додатковими показниками : 

- Результат учасника в тій самій очковій групі, при умові що всі учасники розподілу грали між собою; 

 

- Усереднений коефіцієнт Бухгольця з  відкиданням одного найгіршого результату; 

- Усереднений коефіцієнт Бухгольця з  відкиданням двох гірших результатів. 

mailto:keik1994@gmail.com


Нагородження переможців: 
 

Переможці нагороджуються кубками, медалями, грамотами та грошовими призами. 

 

1 місце 700 грн Кубок Медаль Диплом 

2 місце 500 грн   Медаль Диплом 

3 місце 400 грн   Медаль Диплом 

4 місце 300 грн       

5 місце 200 грн       

     
1 місце серед дівчат 400 грн Кубок Медаль Диплом 

2 місце серед дівчат 300 грн   Медаль Диплом 

3 місце серед дівчат 200 грн   Медаль Диплом 

     
1 місце до 12 років 400 грн Кубок Медаль Диплом 

2 місце до 12 років 300 грн   Медаль Диплом 

3 місце до 12 років 200 грн   Медаль Диплом 

     
1 місце до 8 років 400 грн Кубок Медаль Диплом 

2 місце до 8 років 300 грн   Медаль Диплом 

3 місце до 8 років 200 грн    Медаль Диплом 

     
Кращий результат серед 4 розрядів 250 грн   Медаль Диплом 

     
Кращий результат серед 3 розрядів 250 грн   Медаль Диплом 

 

 

Всі витрати учасників – за рахунок відряджуючих організацій або за рахунок самих учасників. 

 

Просимо реєструватись до 10 серпня.  

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел. : 

+38-099-200-91-07 ( Микола Кейк )  

Сайт клубу www.chess32x64.org  

 

Дане положення є офіційним викликом на фестиваль 

http://www.chess32x64.org/

