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про проведення V Всеукраїнського шахового турніру
«Меморіал Лариси Мучник »
1. Мета і завдання.
 вшанування пам’яті Л.Л. Мучник (однієї з провідних шахісток Радянського
Союзу та України, дворазової чемпіонки України (1980 та 1983 років),
триразової призерки чемпіонатів СРСР, міжнародного майстра, майстра спорту
СРСР та України);
 популяризації шахів, підвищення спортивної майстерності;
 пропаганда здорового способу життя;
 розвиток дружніх відносин.

2. Термін і місце.
Турнір проводиться з 02 по 04 серпня 2019 року в м. Коростишів (Житомирська
обл.) в приміщенні РБК (Соборна, 20).

3. Умови проведення.
Турнір проводиться у чотирьох вікових групах
Турнір А

open

Турнірний внесок 150 грн.

Турнір В

2005- 2008 р.н.

Турнірний внесок 150 грн.

Турнір С

2009 – 2010 р.н.

Турнірний внесок 100 грн.

Турнір D

2011 р.н. і молодші

Турнірний внесок 100 грн.

Регульована швейцарська система 7 турів. Комп’ютерне жеребкування.
Контроль часу – 35 хвилин + 30 секунд за кожен зроблений хід до кінця партії.
Правила FIDE.
При рівності очок:
- коеф. Бухгольца;
- скорочений коеф. Бухгольца ;
- прогрес;
- кількість перемог.
Підтвердження реєстрації 02 серпня 2019 року з 10.00 до 10.45
Відкриття турніру 02 серпня о 11.00. Закриття – 04 серпня о 16.00
I тур 02.08.2019 р. – 11.15

VI тур 04.08.2019 р. – 10.30

II тур 02.08.2019 р. – 14.00

VII тур 04.08.2019 р. – 13.00

III тур 03.08.2019 р. – 10.30
IV тур 03.08.2019 р. – 13.30
V тур 03.08.2019 р. – 16.00

4. Нагородження.
Сукупний призовий фонд усіх турнірів становить 10000 гривень.
Переможці та призери нагороджуються кубками, дипломами, медалями та
призами.

5. Фінансування

.Всі витрати по відрядженню та проживання за рахунок коштів відряджуючих
організацій.
Витрати по організації турніру (придбання призів, канцелярських товарів) за
рахунок коштів спонсорів.
Реєстрація
Попередню заявку про участь у турнірі ОБОВ’ЯЗКОВО подати до 31 липня
2019 року включно за адресою sdobrinetska@ukr.net. У заявці вказати: прізвище
та ім’я, розряд, рейтинг, повну дату народження, у якому турнірі бажаєте взяти
участь та представником якого населеного пункту Ви є. Також необхідно
вказати контактні дані: телефон та e-mail.
Максимальна кількість учасників усіх турнірів становить не більше 80 осіб.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.
Головний суддя турніру – суддя національної категоріі
Добрінецький Павло Іванович
Організатор турніру та заступник головного судді – суддя національної
категоріі Добрінецька Світлана Львівна (050) 106-47-29,

(098) 992-36-27.

