
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Президент Національної  

федерації шашок України   

_____________   Анатолій ЯЦЕНКО 

“15” серпня 2020 р.  

 

РЕГЛАМЕНТ 

молодіжного Кубку України онлайн, 

присвяченого Дню Незалежності України 

 

1. Мета змагань 

• Популяризація шашок серед молоді 

• Підвищення майстерності юних шашкістів 

• Визначення найсильніших шашкістів в онлайн турнірах (по вікових групах) 

 

2. Програма змагань 

Змагання проводяться з шашок-64 23 серпня 2020 р. в онлайн форматі на платформі 

playok (https://www.playok.com). Початок змагань: 23 серпня о 10-00. Вікові групи:  

Юні надії (2010 рік народження та молодші, юнаки і дівчата) 

Молодші кадети (2007 рік народження та молодші, юнаки і дівчата) 

Кадети (2004 рік народження та молодші, юнаки і дівчата) 

Юніори і молодь (1994 рік народження та молодші, юнаки і дівчата). 

Початок реєстрації: 23 серпня о 9-45 (обов’язково прописаний профіль) 

3. Система проведення змагань 

Все турніри проводяться за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу:  

3 хвилини на партію + 2 секунди на один хід кожному учаснику (юніори і молодь), 

5 хвилин на партію + 3 секунди на хід кожному учаснику (кадети, молодші кадети, юні 

надії) 

4. Учасники 

В турнірі беруть участь юнаки і дівчата згідно з віковими категоріями, які є членами 

НФШУ. Учасники, які не зареєстровані на платформі playok, повинні зареєструватись на 

зазначеній платформі заздалегідь. Необхідно вказати в профілі наступні дані: прізвище, 

ім’я, дата народження, розряд, місце проживання, особистий тренер (якщо є) 

5. Підсумки змагань 

Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У випадку 

рівності очок визначення місць відбувається за додатковими показниками, які 

використовуються при проведенні турнірів на платформі playok.  

Визначаються 3 кращих юнака і 3 кращих дівчини в кожному з чотирьох турнірів: юні 

надії; молодші кадети; кадети; юніори і молодь.  

6. Нагородження 

Переможці та призери нагороджуються грамотами та медалями Національної 

федерації шашок України 

7. Контроль чесності гри та читерство 

Реєструючись в турнірі, учасник підтверджує, що він/вона буде грати чесно и не буде 

використовувати для підказки якісь пристрої, комп'ютерні програми або поради інших 

людей. Буде створена спеціальна комісія: гросмейстери, тренери, програмісти. За 

розглядом комісії читери будуть виключені з турніру з подальшою дискваліфікацією на 

значні терміни  

https://www.playok.com/

