
 

Положение 

о проведении III Международного шахматного онлайн турнира 

среди школьников (далее – Шахматный турнир) 

 

I. Общие положения 

1. Организатором Шахматного турнира является Республиканский 

научно-практический центр «Дарын» (далее – РНПЦ «Дарын»). 

2. Основными целями и задачами Шахматного турнира являются 

пропаганда и популяризация шахмат среди детей и юношей в РК, выявление 

одаренных шахматистов школьного возраста, укрепление дружеских связей 

между городами и регионами РК. 

 

II. Порядок проведения Шахматного турнира 

3. Шахматный турнир проводится  с 25 по 28 ноября  2020 года в 

сети онлайн на базе платформы lichess.org с использованием бокового Zoom-а 

с мобильного телефона. 

4. В международном турнире принимают участие сборные команды 

регионов Республики Казахстан, команды Назарбаев Интеллектуальные 

школы, а также команды из зарубежных стран. 

5. Шахматный турнир проводиться по швейцарской системе в 9 

туров ( в случае малого количества участников платформа lichess может 

изменить количество туров), с контролем времени 15 мин + 10 сек, с 

возрастной категории до 9 лет (мальчики и девочки), до 13 лет (мальчики и 

девочки), до 17 лет (юноши и девушки): 

1 возрастная категория – до 9 лет – не старше 2011 года рождения; 

2 возрастная категория – до 13 лет – не старше 2007 года рождения; 

3 возрастная категория – до 17 лет – не старше 2003 года рождения; 

6. Состав команды - 6 человек по 2 участника в каждой возрастной 

группе (1- мальчик, 1- девочка).  Индивидуальные шахматисты (личном 

зачете)  не могут принять участие в турнире. 

7. Общий командный зачет определяется по сумме очков 

набранными всеми участниками команды.  

8. С  25 ноября с 15.00час. до 15.45час. для правильной регистраций 

команд  судейская комиссия начнет проверять правильность подключения 

участников для устранения  технические проблемы. 

Открытие турнира  - 25 ноября  в 15.45 на платформе Zoom. 

9. Непосредственноe  руководство турнира  возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную руководством РНПЦ «Дарын». 

Главный арбитр, арбитр ФИДЕ  Юрков Павел Сергеевич (тел. 87774748444) 

 

III. Организационные вопросы 

10. Для участия в Шахматном турнире необходимо представить 

заявку, заверенную руководителем Управления образования области, городов 

Нур-Султан, Алматы и Шымкента, АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», РОО, зарубежными шахматными Федерациями по адресу 

project@daryn.kz   до 20 ноября  2020 года. 

В заявке необходимо указать Ф.И. участника согласно документу, год 

рождения,  его контактные телефоны, а также необходимо указать контактные 

данные представителя команды. (для удобства будет создан отдельный чат в 

mailto:project@daryn.kz


мессенджере whatsapp, куда будут добавлены представители всех команд и 

будут скинуты все ссылки на турнир,  идентификатор и пароль Zoom).   

Для регистраций команды в турнире нужно направить заполненную 

форму 1  до 19 ноября на электронную почту kunanbai58@mail.ru 

Форма 1  
№ ФИ 

участника 

Дата 

рождения 

ID 

ФИДЕ 

Тренер 

ФИО 

Район, область, 

город, школа 

Контактные 

данные тренера 

       

 

IV. Расписание турнира 

 

Дата Тур Время начала 

25 ноября 1-3 тур 16:00 

26 ноября 4-6 тур 16:00 

27 ноября 7-9 тур 16:00 

11. Опоздавшие игроки к соревнованию допускаются, но с меньшим 

количеством сыгранных партий. В случае, если платформа сайта lichess.org 

удалила участника из турнира, то он не сможет вернуться в турнир, в очень 

редких случаях участнику не удается войти в турнир по несовместимости ПО 

(это особенность платформы) и организаторы на это не могут повлиять. 

Следующий тур начнется сразу, как закончится последняя партия 

предыдущего тура.   Устойчивость интернет-соединения лежит полностью на 

участниках турнира, и организаторы турнира не несут ответственность за 

данные сбои. Турнир будут проводиться с мониторингом участников в 

видеоконференции ZOOM  25 ноября   в 16.00час.,  каждый участник должен 

будет подключиться к видеоконференции, установленной на мобильном 

устройстве с включением видео и аудиосвязи, причем камера должна быть 

установлена таким образом, чтобы был виден монитор компьютера и сам 

участник. Имя участника в Zoom должно соответствовать его имени и 

фамилии. 

V.  Подведение итогов 

12. Подведение итогов будет опубликовано 29 ноября после 

античитерской проверки сыгранных партии на предмет пользования 

шахматными программами. В случае, если будет выявлен факт читерства, 

участник будет исключен из турнира. Тем не менее результаты его партий не 

будут аннулированы. Окончательное решение по исключению, принимает 

главный судья турнира. Результаты выставляется на сайте www.daryn.kz и 

www.astchessfed.kz  

IV. Награждение 

13. Команда, занявшая I место, награждается кубком РНПЦ «Дарын», 

дипломом I степени,   медалями и памятными подарками. 

14. Команда, занявшая II место, награждается  дипломом II степени, 

медалями и памятными подарками. 

15. Команда, занявшая III место, награждается  дипломом III степени, 

медалями и памятными подарками. 

 

VI. Финансирование 

16. РНПЦ «Дарын» берет на себя расходы по награждению и оплате 

работы судейской коллегии в том числе и по подготовке к турниру, а также 

почтовые расходы по рассылке полученных призов. 
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Оқушылар арасында III  халықаралық  онлайн шахмат турнирін  

өткізу туралы  (бұдан әрі- Шахмат турнирі) 

ЕРЕЖЕ 

 

 І. Жалпы ережесі 

1. Шахмат турнирін ұйымдастырушысы «Дарын» республикалық 

ғылыми-практикалық орталығы болып табылады (бұдан әрі - «Дарын» РҒПО). 

2. Шахмат турнирінің негізгі мақсаттары мен міндеттері Қазақстан 

Республикасында балалар мен жасөспірімдер арасында шахматты насихаттау 

және дәріптеу, мектеп жасындағы дарынды шахматшыларды айқындау, 

Қазақстан Республикасының қалалары мен өңірлері арасында достық 

байланысты нығайту болып табылады.   

 

ІІ. Шахмат турнирін өткізу тәртібі  

3. Шахмат турнирі 2020 жылғы 25-28 қараша   аралығында lichess.org 

базасында Zoom қосымшасын (қатысушыларды қырынан түсіру) смартфонда 

онлайн желіде пайдалану арқылы өткізіледі.   

4.  Шахмат турнирінде облыстық, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 

қалалары, «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ және шет елдердің құрама 

командалары қатысады. 

5. Шахмат турнирі 9 жасқа дейінгі (ұлдар мен қыздар), 13 жасқа дейінгі 

(ұлдар мен қыздар) және 17 жасқа дейінгі (ұлдар мен қыздар) жас санаттары 

бойынша бақылау уақыты 15 мин + 10 секунд созылатын швейцариялық жүйе 

бойынша 9 турдан тұрады. 

1-ші жас санаты - 9 жасқа дейін - 2011 жылдан бұрын туылмаған; 

2-ші жас санаты - 13 жасқа дейін - 2007 жылдан бұрын туылмаған; 

3-ші жас санаты - 17 жасқа дейін - 2003 жылдан бұрын туылмаған. 

6. Турнир тек командалық құрамда өткізіледі. Команда құрамы әр жас 

тобында 2 қатысушыдан 6 адам (1 - ұл, 1-қыз).   Жеке шахматшылар (жеке 

есеп) турнирге қатыса алмайды. 

7. Жалпы командалық есеп барлық команда қатысушыларының жинаған 

ұпай саны бойынша анықталады.  

8. 2020 жылғы  25 қарашасында  сағат 15.00-15.45 төрешілер комиссиясы 

ZOOM телефондарының дұрыс қосылғанын тексеріп, қатысушыларға 

техникалық тұстарын түзетуге көмектеседі. 

Турнирдің ашылуы - 25 қараша күні сағат 15.45-те Zoom 

платформасында. 

 9. Турнирге тікелей басшылық ету «Дарын» РҒПО басшылығымен 

бекітілген  төрешілер алқасына жүктеледі. Бас төреші, ФИДЕ төрешісі Юрков 

Павел Сергеевич (тел. 87774748444)   

 

III.  Ұйымдастырушылық мәселелері 

10. Шахмат турниріне қатысу үшін Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 

қалалары білім басқармалары, «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ, 

республикалық білім беру ұйымдары және шетелдік шахмат 

федерацияларының басшысыларының қолтаңбаларымен куәландырылған 



өтініштерді 2020 жылдың  20 қарашаға дейін project@daryn.kz   электрондық 

поштасына жіберу керек.  

 11. Өтінімде құжатқа сәйкес қатысушының аты-жөні, туған жылы,  

байланыс телефондары, сондай-ақ команда өкілінің байланыс телефондарын 

көрсетілуі қажет(ыңғайлы болу үшін whatsapp мессенджерінде жеке чат 

құрылады, оған барлық командалардың өкілдері қосылады және турнирге, 

ZOOM идентификаторы мен пароліне барлық сілтемелер тасталады). 

Команданы турнирге тіркеу үшін толтырылған төменде көрсетілген 1-

форманы  19 қарашаға дейін kunanbai58@gmail.com.электронды поштасына 

жіберу керек. 

форма 
№ Қатысушының 

аты-жөні 

Туған 

жылы,айы 

ID 

ФИДЕ 

Тренердің 

Аты-жөні 

Районы, облысы, 

қаласы, мектебі 

Тренердің 

телефон 

нөмері 

       

 

IV. Турнир кестесі: 
 

Күні Тур Басталу уақыты 

25 қараша 1-3 тур 16:00 

26 қараша 4-6 тур 16:00 

27 қараша 7-9 тур 16:00 

12. Кешіккен ойыншылар жарысқа жіберіледі, бірақ аз ойналған 

партиялармен. Егер lichess.org сайтының платформасы қатысушыны 

турнирден шығарған болса, онда ол турнирге қайта оралмайды, өте сирек 

жағдайларда қатысушы бағдарламалық жасақтаманың сәйкес келмеуіне 

байланысты турнирге кіре алмайды ПЕ(бұл платформаның ерекшелігі) және 

ұйымдастырушылар бұған әсер ете алмайды. Келесі раунд алдыңғы турдың 

соңғы ойыны аяқталған бойда басталады. Интернет-байланысының 

тұрақтылығы тек турнирге қатысушылардың өздерінде, және бұл 

сәтсіздіктерге турнир ұйымдастырушылары жауап бермейді. 

Турнир ZOOM бейнеконференциясына қатысушылардың бақылауымен 

25 қарашада сағат 16.00-де өткізіледі, әр қатысушыға бейне және аудио 

байланыстары бар мобильді құрылғыға орнатылған бейнеконференцияға 

қосылуы керек, ал камера компьютер мониторы мен қатысушы көрінетін етіп 

орнатылуы керек. Масштабтағы мүшенің аты олардың фамилиясына сәйкес 

келуі керек. 

V.   Қорытындылау 

13. Турнирдің нәтижелерін қорытындылау а.ж. 29 қарашада ойын 

партиясы барысында ешқандай шахмат бағдарламасы пайдаланбағанын 

нақтылау мақсатында античитерлік (алдау) тексеруден кейін ғана 

жарияланады. Егер алдау фактісі анықталса, қатысушы турнирден 

шеттетіледі. Алайда оның ойындарының нәтижелері жойылмайды. Шеттету 

туралы соңғы шешімді турнирдің бас төрешісі қабылдайды. Турнирдің 

қорытындысы www.daryn.kz   мен www.astchessfed.kz сайтында 

жарияланады.  

VI.  Марапаттау 

14. I орын алған команда "Дарын" РҒПО кубогымен, I дәрежелі 

диплом, медальдарымен және естелік сыйлықтармен марапатталады. 

15. 2 орын алған команда  II дәрежелі дипломмен, медальдарымен 

және естелік сыйлықтармен марапатталады. 

mailto:project@daryn.kz
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16. 3 орын алған команда  III дәрежелі дипломмен, медальдарымен 

және естелік сыйлықтармен марапатталады. 

 

VII . Қаржыландыру 

17. "Дарын" РҒПО төрешілер алқасының жұмысын марапаттау және 

төлеу, оның ішінде турнирге дайындық бойынша шығыстарды, сондай-ақ 

алынған жүлделерді жіберу бойынша пошталық шығыстарды өзіне алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


