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РЕГЛАМЕНТ
про проведення чемпіонату області з шашок-64
серед чоловіків та жінок
(класична гра)
1.Мета та завдання
Змагання проводяться з метою:
 популяризації та подальшої пропаганди шашок в області;
 підвищення спортивної кваліфікації та майстерності спортсменів;
 відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди області для участі у всеукраїнських змаганнях 2018 року.

2.Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво змагань, зазначених у цьому регламенті, здійснює Управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації (далі – Управління) та Дніпропетровська обласна федерація шашок (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань
покладається на Федерацію та головну суддівську колегію змагань, затверджену
Управлінням за поданням Федерації, в складі якої повинно бути не менш ніж
один суддя першої категорії.

3.Термін та місце проведення
Змагання проводяться у строк з 07 – 15 квітня 2018 року в м. Дніпро

за

адресою:
Шахово-шашковий клуб ім. Й. Уріха, вул. Академіка Вернадського, буд. 27.
Реєстрація учасників 07 квітня 2018 р. з 09.30 до 10.00. Початок змагань о 10.00
07.04.2018р. – І та ІІ тури, 08.04.2018р. – ІІІ та ІV тури, 14.04.2018р. – V та
VІ тури; 15.04.2018р. – VІІ та VІІІ тури.

4.Учасники змагань, вимоги до них, умови проведення
Право участі у змаганнях надається спортсменам-громадянам України, що
проживають на території області за заявками міських управлінь з питань фізичної культури і спорту, ФСТ, відомств, СК.
Змагання проводяться згідно з шашковим кодексом України видання
2000 року та цього Регламенту.
Чемпіонат області серед чоловіків та жінок проводиться за швейцарською
системою (7-8 турів) або коловою системою.
Система проведення змагань та контроль часу визначає суддівська колегія
змагань.
До участі допускаються спортсмени, що мають спортивний розряд не нижче
першого розряду.

5.Визначення переможців
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У випадку рівності очок у двох та більше учасників місця визначаються за додатковими критеріями:
● за результатом особистої зустрічі (тільки у двох учасників);
● за системою коефіцієнтів Солкофа;
● за найбільшою кількістю перемог;
● за перемогою над учасником, що посів найвище місце;
● за додатковим матчем з скороченим контролем часу.
В турнірах за коловою системою:
● за результатом особистої зустрічі (у двох учасників);
● за системою коефіцієнтів Шмульяна;
● за найбільшою кількістю перемог;
● за перемогою над учасником, що посів найвище місце;
● за додатковим матчем з скороченим контролем часу.

6.Нагородження переможців
Переможці та призери чемпіонату нагороджуються дипломами та медалями, а
також отримують право участі у чемпіонаті України 2018 року.

7.Фінансування та умови прийому учасників
Витрати на харчування суддів чемпіонату області з шашок несе управління
молоді і спорту ДОДА. Нагородження дипломами та медалями переможців та
призерів змагань забезпечується обласною федерацією шашок
Всі витрати на проїзд, добові, харчування, проживания учасників - за рахунок
відряджуючих організацій.

Даний регламент офіційним викликом на змагання

