
 Громадська організація «Мовно-спортивний клуб “SMILEY”SMILEY””
Затверджую:Директор __________ ( Кравець А.П. ) 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
проведення  шахового турніру 

до Дня Народження 
Громадської організації “Мовно-спортивний клуб “SMILEY”

І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ: 
Змагання проводиться з метою: 
• урочистого святкування 2-ої річниці Дня Народження Громадської організації “SMILEY”Мовно-
спортивний клуб “SMILEY”SMILEY””; 
• визначення найсильнішого шахіста змагання; 
• подальшої популяризації і розвитку шахів серед учнівської, студентської та працюючої 
молоді в місті Київ;
II. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
Шаховий турнір до Дня Народження  Громадської організації “SMILEY”Мовно-
спортивний клуб “SMILEY”SMILEY”” проводиться ___ ________ 20__ року. Початок о ___:___
Місце проведення: місто Київ, вулиця Антоновича,180, 15 поверх КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА 
“Коворкінг Libtech””
III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
 Загальне керівництво змагань  здійснює ГО “SMILEY”МСК СМАЙЛ”,крім того  діяльність з 
підготовки та проведенням змагань здійснює громадська організація «МСК СМАЙЛ». 
Безпосереднє проведення змагань покладається на головного суддю змагань, затвердженого 
громадською організацією «МСК СМАЙЛ». Змагання проводяться згідно «Правил шахової 
гри ФІДЕ» від 01 липня 2017 року та затвердженого даного «Регламенту проведення 
Громадської організації “SMILEY”Мовно-спортивний клуб “SMILEY”SMILEY””.
IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАННЯ
 До змагань допускаються шахісти 4-го розряду та без розряду, згідно з поданими заявками   
V. ХАРАКТЕР ЗМАГАННЯ 
Змагання особисті. 
VI. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
Змагання проводяться за  круговою системою 
Контроль часу: 8 хвилин на 1 гравця. 
 Церемонія нагородження турніру» – __ серпня 2020 року згідно графіку(Додаток 1) в 
кімнаті  переговорів.
  Під час партій гравцям забороняється мати при собі увімкнені мобільні телефони та інші 
засоби зв’язку. Допустиме запізнення на тур – 15 хвилин.  Організатори залишають за собою 
право виключення з турніру учасників за поведінку, що дискредитує шахи (порушення 
ігрової етики, спортивного режиму, договірні партії, тощо). 

 VIII. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І
ПРИЗЕРІВ 

Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних балів.При однаковій кількості 
балів учасників враховуються такі показники:  1) кількість виграних партій; 2) результат 
особистої зустрічі. 
Переможці та призери турніру  які посіли 1-3 місця,  нагороджуються дипломами та 
медалями Громадської організації “SMILEY”Мовно-спортивного клубу “SMILEY”SMILEY””.Абсолютний 
переможць отримує КУБОК.ВСІ ІНШІ УЧАСНИКИ ОТРИМУЮТЬ ГРАМОТИ ЗА УЧАСТЬ.



IX. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЧСНИКІВ
Витрати на організацію та проведення змагань придбання нагород,води) здійснюються за 
рахунок ГО “SMILEY”Мовно-спортивний клуб “SMILEY”SMILEY””. Витрати на проїзд ,харчування учасників – 
за рахунок організацій, що їх відряджають, або за власний рахунок. Організаційні та технічні 
витрати на рекламу змагань, інформаційну кампанію у ЗМІ та соціальних мережах, 
друкування турнірної документації, заправку картриджу, канцтовари, тощо забезпечує 
громадська організація «Мовно-спортивний клуб “SMILEY”SMILEY”».
Х.Участь у турнірі є публічною.Тому фото та відео  змагань буде розповсюджено на 
офіційному сайті ГО “SMILEY”Мовно-спортивний клуб “SMILEY”SMILEY”” http://smiley.org.ua/
Ютуб каналі https://www.youtube.com/channel/UCf4rcY”oCjCnRZSZn5TCUsiw 

  http://facebook.com/groups/1995343157381319

  http://instagram.com/movnosportivniiklubsmiley/

А також переможці та призери дають відео-інтерв’ю.ГО “МСК СМАЙЛ” також
можемо взяти інтерв’ю у будь якого учасника чи з підтримки.Перебіг змагань
Ви можете передивлятись в прямому ефірі на ютуб каналі 

h”ttps://www.youtube.com/ch”annel/UCf4rcYoCjCnRZSZn5TCUsiw ,

===================================================================== 
Повідомлення у Вайбер або по електронній адресі чи смс є офіційним викликом на Шаховий 
турнір ГО “SMILEY”Мовно-спортивниого клубу “SMILEY”Смайл” в честь Дня народження клубу.
Участь у турнірі безкоштовна. 
==================================================================== 
Телефони для довідок: (0639643214)  – громадська організація «Мовно-спортивний клуб 
“SMILEY”SMILEY”». Вівторок-субота

ГАРНОЇ ГРИ ТА  ЕМОЦІЙ)

https://www.youtube.com/channel/UCf4rcYoCjCnRZSZn5TCUsiw
http://instagram.com/movnosportivniiklubsmiley/
http://facebook.com/groups/1995343157381319
https://www.youtube.com/channel/UCf4rcYoCjCnRZSZn5TCUsiw
http://smiley.org.ua/


Додаток 1
до Регламенту 

Шахового Турніру 
“SMILEY”SMILEY””

НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

17:10  7-9 місця
17:25   4-6 місце
17:45  ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ

Директор ГО “SMILEY”Мовно-спортивний клуб “SMILEY”SMILEY””
____________А.П.Кравець


