
РЕГЛАМЕНТ ШАХОВОГО ТУРНІРУ “SMILEY.ЗИМА 2021”SMILEY.ЗИМА 2021”ЗИМА 2021”
 ОНЛАЙН

https://lichess.ЗИМА 2021”org/

1. Мета та завдання змагань.
- популяризація шахової гри в інтернеті серед дітей України ;
 -визначення кращих юних шахістів у віковій категорії  7-14 років.ЗИМА 2021”
2. Організатори турніру.
Організатором шахового турніру виступає Громадська організація 
“SMILEY.ЗИМА 2021”Мовно-спортивний клуб “SMILEY.ЗИМА 2021”SMILEY” 
Турнір проводиться на інтернет майданчику ” https://lichess.org/
3. Термін проведення змагань.
 Змагання проводитимуться 18 грудня 2021р.ЗИМА 2021”  19:00
 Реєстрація на турнір розпочинається “SMILEY.ЗИМА 2021”1” грудня 2021 р.ЗИМА 2021”   за посиланням  https://
forms.ЗИМА 2021”gle/kDf6zQCd137fX4JN6 та  на сайті lichess.org та триває до “SMILEY.ЗИМА 2021”15” грудня 
2021.ЗИМА 2021”
Організаційник внесок: БЕЗ ВНЕСКУ.
4. Регламент турніру та учасники онлайн турнір з швидких шахів,.
Швейцарська система,
9 турів (к-ть турів може змінюватись в залежності від к-ті учасників.ЗИМА 2021”
Участь можуть приймати усі бажаючі діти до14 років.ЗИМА 2021”
 Контроль часу: 20 хвилин на партію, кожному учаснику по 10 хвилин без 
додавання часу.ЗИМА 2021”
5. Реєстрація учасників та умови участі у змаганні
5.ЗИМА 2021”1.ЗИМА 2021” Необхідно попередньо пройти одноразову авторизацію та ідентифікацію за 
посиланням:
https://forms.ЗИМА 2021”gle/v8QbTVJbQfdPFJZ19
5.ЗИМА 2021”2.ЗИМА 2021” У профілі https://lichess.ЗИМА 2021”org обов'язково зазначити реальні прізвище та ім’я
учасника.
5.ЗИМА 2021”3.ЗИМА 2021” Пройти остаточну реєстрацію на турнір «» в день гри  до 17:00 за 
посиланням: https://lichess.ЗИМА 2021”org/swiss/F4KQiFWA 
5.4. Під час гри учасники мають приєднатися до конференції в програмі 
Зум та грати з ввімкненим звуком та камерою.
5.5.Переможець дає інтерв’ю в Zoom.
5.6.Якщо учасник зареєструвався,а не має можливості  прийняти 
участь,він повинен попередити про це клуб за 2 дні  до початку турніру.!В 
іншому випадкудискваліфікація на рік!
6. Умови визначення переможців.
Переможець та призери турніру визначаються автоматично
сайтом lichess.ЗИМА 2021”org після завершення турніру.ЗИМА 2021” Остаточне оголошення переможців 
відбувається після проходження античітерської комісії та буде опубліковано на 
сторінці організатора
https://smiley.ЗИМА 2021”org.ЗИМА 2021”ua/chess/
Використання підказок від комп’ютерних програм суворо заборонено.ЗИМА 2021”

https://lichess.org/
https://forms.gle/kDf6zQCd137fX4JN6
https://forms.gle/kDf6zQCd137fX4JN6
https://smiley.org.ua/chess/
https://lichess.org/swiss/F4KQiFWA
https://lichess.org/
https://forms.gle/v8QbTVJbQfdPFJZ19


Організатор залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого 
учасника змагань за нечесну гру, або неадекватну поведінку учасника чи 
його представника.
Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.
7. Нагородження переможців
 1 місце — КУБОК,ДИПЛОМ ТА МЕДАЛЬ
 2 місце — МЕДАЛЬ ТА ДИПЛОМ,50 грн.ЗИМА 2021”
 3 місце — ДИПЛОМ ТА МЕДАЛЬ
4-10 місця-Подяки за участь.ЗИМА 2021”

Невиконання будь-яких необхідних умов участі у змаганні 
може позбавити гравця призового місця!
Відео турніру та фото будуть викладенні на офіційному ютуб каналі та 
соцмережах/сайті Мовно-спортивного клубу “SMILEY”.SMILEY”.”.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ та учасників які увійдуть в першу 
десятку ВІДБУДЕТЬСЯ ОФЛАЙН 22 січня 2021 р. о 15:00 за адресою: 
вул.Антоновича,180 ст.м.Либідська Кімната переговорів.

Оргкомітет шаховових турнірів
ГО “SMILEY.ЗИМА 2021”Мовно-спортивний клуб “SMILEY.ЗИМА 2021”SMILEY” 

msksmeile@ukr.ЗИМА 2021”net
Whatsapp 0501704128 15:00-18:00 Тільки повідомлення!!!

mailto:msksmeile@ukr.net

