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 «YESSENOV FEST-2021» аясында өткізілетін  

 «YESSENOV CHESS CUP 2021» ашық шахмат турнирінің регламенті 

 

1. Мақсаты мен міндеттері 

Турнир келесі мақсаттарда өткізіледі: 

- Қазақстан Республикасында және Маңғыстау облысында шахматты танымал ету; 

- салауатты өмір салтын насихаттау; 

- Маңғыстау облысында жасөспірімдер шахматын дамыту; 

- зияткерлік демалыс тұжырымдамасын іске асыру; 

- қатысушылардың спорттық шеберлігін арттыру. 

 

2. Өткізу мерзімі мен орны 

2.1 Турнир 2021 жылдың 30 сәуірінде өткізіледі. 

Мекен-жайы: Ақтау қаласы, 32 шағын аудан., Yessenov University, Атриум залы 

 

3. Турнирді өткізуге басшылық ету 

3.1 турнир ұйымдастырушысы - Yessenov University 

3.2 турнирді өткізуге жауаптылар - "Дебют" шахмат мектебі 

3.3 турнирдің бас төрешісі - Шайхымов Анвар Ескендірұлы 

 

4. Турнирді өткізу тәртібі және оған қатысушылар 

4.1 турнирге ЖОО, колледж студенттері және жоғары сынып оқушылары қатыса алады (9-

11кл.). 

4.2 Турнир ФИДЕ ережелері бойынша 7 турда Швейцария жүйесі бойынша өткізіледі. 

4.3 ФИДЕ рейтингі есептелген Турнир (халықаралық шахмат федерациясы) 

4.4 жеребе Swiss Manager бағдарламасын қолдану арқылы өткізіледі. 

4.5 уақытты бақылау: біріншіден бастап, әр керемет қозғалыс үшін 10 минут + 5 секунд. 

4.6 Дресс-кодты сақтау (классикалық киім стилі) 

4.7 Апелляция 

- техникалық кеңесте даулы мәселелерді шешу үшін турнир басталғанға дейін 20 минут 

бұрын апелляциялық комитет (АК) келесі құрамда сайланады (тағайындалады): Төраға, АК 

+ 2 қосалқы мүшесінің екі негізгі мүшесі; 

- ойыншы 20 000 (жиырма мың) теңге мөлшерінде ақшалай кепіл енгізе отырып, тур 

аяқталғаннан кейін 10 минуттан кешіктірмей АК-ға жазбаша нысанда апелляция бере 

отырып, төрешілер алқасының кез келген шешіміне наразылық білдіре алады; 
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- АК шешімі түпкілікті болып табылады; 

- апелляция қанағаттандырылған жағдайда, ақшалай кепіл толық мөлшерде қайтарылады; 

- егер АК апелляцияны заңды негіздерден айырды деп таныса, ақшалай кепіл 

қайтарылмайды және жүлде қорын ұлғайту мақсатында пайдаланылады. 

 

4.8 Турлар кестесі 

Турлар Басталуы 

 2021 ж. 30 сәуір   

Салтанатты ашылуы 14:30 

                  1 – тур 15:00 

2 – тур 15:45 

3 - тур 16:30 

4 - тур 17:15 

үзіліс 18:00-ден 18:30-ға дейін 

5 - тур 18:30 

6 - тур 19:15 

7 - тур 20:00 

Турнирдің жабылуы, марапаттау 21:00 

 

44.9 турнирге тіркелу 

2021 жылғы 25 сәуірге дейін, сағат 18:00-ге дейін. 

Турнир қатысушысы өтінімді (А қосымшасын) толтырып, жіберуі, өтінімге жеке басын 

куәландыратын құжатты және оқу орнынан анықтаманы тіркеуі тиіс. 

Қатысуға өтінімді: yessenov.chess.cup@gmail.com e-mail-ге жіберу қажет 

Көрсетілген мерзімнен кеш өтінім берген қатысушыға қатысуға кепілдік берілмейді. 

Қатысушылар саны шектеулі (80 қатысушыдан артық емес). 

 

5. Жеңімпаздарды анықтау. Марапаттау 

5.1 турнир жеңімпаздары барлық партияларда жинаған ұпайлардың ең көп сомасы 

бойынша анықталады. 

Ұпайлар тең болған кезде дәйекті түрде шешеді: 

1.Бухгольцтің қысқартылған коэффициенті (ең нашар көрсеткішті шегергенде) 

2.Жеке кездесу (егер барлық қатысушылар өзара ойнаса) 

3.Бергер Коэффициенті 

4.Бухгольц Коэффициенті 

5.Прогресс 

 

5.2 1-3 орын алған турнир жеңімпаздары дипломдармен, медальдармен және ақшалай 

сыйлықтармен марапатталады. 

1-орын-100 000тг. 

2-орын-60 000 тг. 

3-орын-40 000 тг. 

Байланыс телефондары: +7 707 472 7472 
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А ҚОСЫМШАСЫ 

YESSENOV FEST шеңберінде өткізілетін "YESSENOV CHESS CUP 2021" ашық 

шахмат турниріне қатысуға өтінім 

2021 жылғы 30 сәуір 

№ 

п/п 
Ж.А.Ә. 

Туған 

күні 

 

Оқу орны 

(топ, курс, сынып) 

Қала/облыс 

     

     

       

 

     Байланыс телефоны: __________________________________ 

     

Өтінімге жеке куәліктің көшірмесін және оқу орнынан анықтаманы тіркеймін. 

 

 


