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Положення
про проведення особистого чемпіонату Хмельницької  області з шахів 2015 року
серед чоловіків, жінок та ветеранів

1. Мета і завдання
Змагання проводяться з метою:
-	популяризації серед населення області шахів;
-	визначення переможців та призерів чемпіонату області;
-	виявлення сильніших спортсменів для участі у Всеукраїнських змаганнях.
2. Час і місце проведення змагань
Змагання проводяться 26-29 березня 2015 року в приміщенні шахово-шашкового відділення ДЮСШ №2 (м. Хмельницькому вул. Проскурівська, 66). Початок змагань 26 березня о 1400. 
	Керівництво змаганнями

Загальне керівництво здійснює управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницька обласна федерація шахів. Безпосереднє керівництво змаганнями здійснює головна суддівська колегія призначена управлінням.
4.	Учасники змагань, умови проведення та визначення переможців
До участі в змаганнях допускаються переможці офіційних міських і районних змагань, спортсмени кваліфікації не нижче І розряду серед чоловіків, II розряду серед жінок. Персональне право участі в змаганнях надається, призерам чемпіонату області 2013 року, спортсменам з кваліфікацією КМСУ і вище. За попереднім погодженням з ХОФШ, до участі у змаганні можливий допуск шахістів нижчих розрядів (0673809388 – Береза Петро Степанович). Змагання серед чоловіків проводяться за швейцарською системою в дев'ять турів. Контроль часу – 1 година 30 хв. на одну партію кожному. Систему змагань серед жінок та ветеранів визначає головна суддівська колегія, в залежності від кількості учасників, перед початком турніру. Переможці і призери чемпіонату визначаються за найбільшою кількістю очок, а при їх рівності за додатковими показниками згідно з правилами ФІДЕ.
5 .Нагородження
Переможці та призери змагань серед чоловіків, жінок та ветеранів нагороджуються дипломами управління молоді та спорту і медалями відповідно зайнятих місць.
6.	Фінансування
Управління молоді та спорту несе витрати на підготовку місць змагань, оплату харчування суддів, обслуговуючого персоналу, лікаря та нагородження призерів змагань. Витрати на участь в змаганнях (проїзд, нічліг, харчування) несуть організації, що відряджають учасників.
7.	Заявки
Іменні заявки подаються в головну суддівську колегію в день змагань.


Дане положення є офіційним викликом на змагання !!!

