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1. Мета змагань.

поJrожtЕннrI
шро проведення вiдкритого TypHipy з шашок- 100

кIVIеморiал IVI.Р.Контрабарського - 201 8),

Змагання проводяться з метою:
- поrтуляризацii шашок серед населеннrI;- змiцненню мiжнародних зв'язкiв- виявлення сильнiших шашкiстiв.

2. T_epMiH та мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться з 12-16.0q2OtB в ЩЮСШ з шахiв i шашок Херсонськоi MicbKoT ради (вул.Соборна (Ленiна), 18). Щень приiЪду 12.09.2018 р. до 14-З0.

3. Щерiвництво проведенням змагань.
загальне керiвництво проведенням змагань здiйснюеться оргкомiтетом змагань.
Безпосередне проведення - головна суддiвська колегiя.
Учасники змаaано. вrмоaи до Hn * та ч,rпо"и проuедеrн" змаганъ.

l спортивного розряду; TypHip llБl'
- спортсмени 2 спортивного розр яду.

- у коловiЙ системi:
- за резулЬтатоМ особИстоТ зустрiчi (у двох учасникiв);
- за системою коефiцiснтiв Шмульяна;
- за наЙбiльшою кiлькiстю перемог;
_ за результатом додаткового матчу iз трьох партiй (при двох
бiльше учасниках) з контролем часу: 5 хвилин io кiнця партii
б. Нагородrкення переможцiв.

учасниках) або колового Typнipy (при трьох та
кожному з учасникiв.

TypHip "А": учасники змагань, якi посiли 1-3 мiсця серед чоловiкiв та жiнок нагород)Iq*оться грамот€lмита медаJIями , Переможцi серед юнакiв та дiвчат у *ойit'. -i-""Й.ру",.^iБqq р,н.;2002р.н.;2008 р.н.,переможець серед BeTepaHiB ( не молодше 60 poKiB) нагороджуюrй .purorur"'ru .uо*офв€lJIьнимипризами.
Грошовий призовий фонд rypHipy "А" формусться за рахунок ryрнiрних BHecKiB та спонсорських коштiв та

,ГрошовиМи приЬамИ нагороджУються )цасники, якi посiли 1-6 мiсця у загальному залiку: 1м.-1100 грн.,2М-900 ГРН,, З М -700 ГРН.,4 М.-500 грн., 5 м-300 грн., б M.-l00,.Й.:Ы;;i yru".i бiльше 25 учасникiв,кожеН приз збiльШустьсЯ вiдповiдно на 50 грн. за кожних додu.по""* S у"uЪr"пi" -- ! *
Дозволяеться отримання не бiльш нiж 1 призу.
TypHip "Б": учаСнйitй'змагань, якi посiли 1-З мiсця серед чоловiкiв та жiнок нагороджутоться грамотами тамедаJIями.
7. ВJтрати на проведення змагань.

Bci витрати по вiдрядркенню за рахунок вiдрядяýточих органiзачiй.
OpicmoBHa BapTicTb розмiщення у готелi:вiд I З5-до 250 грн., у фрrо**ку - 78 грн.Учасники 9IUIачдоть турнiрний внесок у_розмiрi: rypHip 

i'A" - 4Ы.рн., дiти ло 18 poKiB та пенсiонери 60poKiB та старше - 25 грн., майстри спорry'Украi"i ,а'rаИЪrр" "порr5l;;;;"ого класу з рейтингом неНИ)КЧе 2450 (ЧОЛОВiКИ) абО 2З50 (жiнки) звiльняються вiд сплати ryрнфного 
",r""ny; 

.'ур*rБi,f:,iiЫЬ"..
обов'язкове попередне пiдтвердження участi не пiзнiше нiж за 5 днiв до початку змагань.
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