Змагання проводяться згідно з шашковим кодексом України видання
2000 року та цього Положення.
Чемпіонат області проводиться за швейцарською (7-9 турів) або коловою
системами в залежності від кількості учасників змагань окремо серед чоловіків
та жінок. До участі допускаються спортсмени, що мають спортивний розряд не
нижче першого. Учасники змагань грають між собою мікроматчі з двох партій
з використанням таблиці жеребкування початкових ходів та позицій окремих
для чоловіків та жінок.

5.Визначення переможців
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок. У
випадку рівності очок у двох та більше учасників місця визначаються за додатковими критеріями в залежності від системи проведення.
В турнірах за швейцарською системою:
● за коефіцієнтом Солкофа (виключаючи два слабкіших результати, і т.д. виключаючи наступний слабкіший результат до визначення місця);
● за найбільшою кількістю перемог;
● за результатом особистої зустрічі (тільки у двох учасників);
● за додатковим матчем зі скороченим контролем часу.
В турнірах за коловою системою:
● за результатом особистої зустрічі (тільки у двох учасників);
● за системою коефіцієнтів Шмульяна;
● за найбільшою кількістю перемог;
● за перемогою над учасником, що посів найвище місце;
● за додатковим матчем зі скороченим контролем часу.

6.Нагородження переможців
Учасники, що посіли 1-3 місця нагороджуються грамотами та медалями.
Учасники, що посіли 1 місце серед чоловіків та серед жінок отримують
першочергове право увійти до складу збірної команди області для участі у чемпіонаті України з шашок-64 2020 року.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1988 р.
№2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів»:
підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки
при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яку очолює головний суддя
змагань.

учасники та глядачі повинні дотримуватися правил безпеки під час проведення змагань.
забороняється проведення масових спортивних заходів за участю більше
однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, де проводять захід. Дистанція між учасниками має становити не менше ніж 1,5 метра.
Кількість учасників змагань та суддів немає бути більше ніж 50 осіб.
Забезпечення та дотримання правил безпеки під час проведення змагань:
обов’язково при вході розмістити об’яву стосовно правил безпечного відвідування закладу;
розмістити дизенфекційні засоби для обробки рук;
відвідувачі повинні дотримуватись правил особистого захисту, мати захисну маску та рукавички;
обов’язкове збереження безпечної дистанції при відвідуванні закладу;
забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
проведення заміру температури тіла всіх учасників змагання перед їх проведення.

8.Фінансування та умови прийому учасників
Витрати на організацію та проведення змагань (нагородження грамотами,
харчування суддів, у тому числі головному судді та головному секретарю до
оплати додаткові два дні на попередню підготовку змагань і на підготовку та
оформлення звітів) покладаються на Управління в межах затвердженого кошторису.
Витрати на участь учасників у змаганні (проїзд в обидва напрямки, проживання, добові, харчування) несуть організації, що відряджають.

Дане положення є офіційним викликом на змагання

