
 

         

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Президент Федерації шашок України 

______________А.В.Яценко 

         «5»       січня       2020 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення турніру з шашок-100 
серед юних надій (юнаки та дівчата не старше 2012 р.н.) 

(класична, швидка та блискавична гра) 

 

1. Мета змагань. 

      Змагання проводяться з метою: 

- популяризації шашок серед населення; 
- підвищенню спортивної майстерності шашкістів даної вікової групи; 

- виявлення сильніших шашкістів у даній віковій групі. 

 

2. Термін та місце проведення змагань. 
      Змагання проводяться 15-22 лютого 2020 року в ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської ради. 

Адреса: вул. Соборна (Леніна), 18. День приїзду 15.02.2020 р. до 14-00. 

 

3. Керівництво проведенням змагань. 

     Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією шашок України. 

     Безпосереднє проведення – головна суддівська колегія. 

 

4. Учасники змагань, вимоги до них та умови проведення змагань. 

     До участі в змаганнях допускаються члени Федерації шашок України не старше 2012 р.н., які мають 

кваліфікацію не нижче 1 юнацького розряду. Змагання проводяться згідно шашкового кодексу 
України, даного Положення та Регламенту змагань. Систему проведення змагань та кількість турів 

визначається головною суддівською колегією безпосередньо перед початком змагань. Контроль часу: 

класична гра - 1 година та 20 хвилин + 1 хвилина за кожній хід до кінця партії кожному з учасників; 
швидка гра – 15 хвилин + 10 секунд до кінця партії кожному з учасників; блискавична гра 5 хвилин + 3 

секунди до кінця партії кожному з учасників. 

 

5. Визначення переможців. 
     Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних очок. 

     У разі однакової кількості набраних очок у двох або більше учасників місця визначаються - у 

швейцарській системі: 
- за медіанною системою коефіцієнтів Солкофа; 

- за урізаною системою коефіцієнтів Солкофа (мінус найгірший результат, два найгірших результата і 

так далі); 
- у коловій системі: 

- за результатом особистої зустрічі (у двох учасників); 

- за системою коефіцієнтів Шмульяна; 

- за найбільшою кількістю перемог; 
- за результатом додаткового матчу із трьох партій (при двох учасниках) або колового турніру (при 

трьох та більше учасниках) з контролем часу: 5 хвилин до кінця партії кожному з учасників. 

 

6. Нагородження переможців. 

Переможці та призери змагань у кожній категорії та кожному виді змагань нагороджуються 

дипломами та медалями НФШУ. 

 

7. Витрати на проведення змагань. 

Усі витрати по відрядженню за рахунок відряджуючих організацій. Обов’язкове попереднє 

підтвердження участі не пізніше ніж за 5 днів до початку змагань на е-майл: kykoleva@ukr.net. Всі 
довідки у  

м. Херсоні: Куколева Ірина Юріївна, телефони: 0552 22-26-03; 050-20-40-206. 

 

Дане Положення є офіційним викликом на змагання 
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