
РЕГЛАМЕНТ ШАХОВОГО ТУРНІРУ “SMILEY” ОНЛАЙНSMILEY” ОНЛАЙН” ОНЛАЙН
 https://lichess.org/

1. Мета та завдання змагань. - популяризація шахової гри в інтернеті в умовах карантину 
серед дітей усіх регіонів України та подальше підвищення майстерності учасників турніру; - 
визначення кращих юних шахістів у віковій категорії до 13 років.
2. Організатори турніру. Організатором шахового турніру виступає Громадська організація 
“Мовно-спортивний клуб “SMILEY” Турнір проводиться на інтернет майданчику ” Турнір проводиться на інтернет майданчику 
https://lichess.org/
3. Термін проведення змагань. Змагання проводитимуться 28 листопада 2020р. Реєстрація на 
турнір розпочинається “5” листопада о 10-00 на сайті lichess.org та триває до “27” листопада. 
Турнірний внесок: відсутній.
4. Регламент турніру та учасники  онлайн турнір з швидких шахів, швейцарська система,
5 турів. Участь можуть приймати усі бажаючі діти, 2007 року народження та молодше.
 Контроль часу: 15 хвилин на партію, кожному учаснику
5. Реєстрація учасників та умови участі у змаганні
1. Необхідно попередньо пройти одноразову авторизацію та ідентифікацію за посиланням: 
https://forms.gle/iJwanu2MC4skiogv5.
2. У профілі  https://lichess.org/ обов'язково зазначити реальні прізвище та ім’я учасника.
4. Пройти остаточну реєстрацію на турнір «» в день гри з 17:00 до 18:00 (за годину до 
початку турніру).
5. Під час гри учасники мають приєднатися до конференції в програмі Зум та грати з 
ввімкненим звуком та камерою.
6. Умови визначення переможців Переможець та призери турніру визначаються автоматично 
сайтом lichess.org після завершення турніру. Остаточне оголошення переможців відбувається 
після проходження античітерської комісії та буде опубліковано на сторінці організатора 
https://smiley.org.ua/shahovyj-turnir-online-smiley-28-11-2021/
Використання підказок від комп’ютерних програм суворо заборонено. 
Організатор залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого учасника змагань за 
нечесну гру, рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. 
7. Нагородження переможців 1 місце — КУБОК,ДИПЛОМ ТА МЕДАЛЬ
 2 місце — МЕДАЛЬ ТА ДИПЛОМ
 3 місце — ДИПЛОМ ТА МЕДАЛЬ
Інші місця отримують подяки за участь.
Невиконання будь-яких необхідних умов участі у змаганні може позбавити гравця 
призового місця!
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