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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення X Чемпіонату міста Харкова з гри Го 

 

1. Мета та завдання. 
Метою змагання є визначення чемпіона м. Харкова 2018 року. Також інших призерів, 

подальша популяризація гри Го в м. Харкові, уточнення рейтингів учасників.  

2. Місце та терміни проведення турніру. 
X Чемпіонат міста Харкова з гри Го відбудеться 08 - 09 грудня 2018 року у 

приміщенні приватної спеціалізованої школи «Харківський Колегіум» за адресою: 

м. Харків, вул. Тарасівська, 6А. 

Початок турніру 08-го грудня 2018 року з 9:00 реєстрація учасників, 9:45 відкриття 

турніру. 09-го грудня початок о 10:00, у 16:30 нагородження переможців. 

3. Учасники змагань. 
До участі у турнірі допускаються гравці, які засвоїли правила гри Го. 

4. Регламент турніру. 
Турнір проводиться у 5 турів, за системою МакМагона. 

Основний час на обмірковування ходів – 60 хвилин. 

Байомі : перше – 5 хв. на 20 хд., друге  і подальші - 5 хвилин на 20 ходів. 

Усі партії граються на рівних. Колір у партії визначається за допомогою програми 

для організації суддівства. 

Правила підрахунку очок – японські. 

Комі – 6,5 очок. 

При запізненні учасників більше ніж на 5 хв. від початку туру, час запізнення 

подвоюється. При запізненні більш ніж на 30 хв. учаснику зараховується поразка. На  

зауваження, щодо порушення дисципліни або прояви неповаги до суддів змагання, 

організаторів змагання, спортсменів та інших учасників змагань, гравця може бути 

дискваліфіковано з турніру за рішенням суддів. 

5. Визначення місць, нагородження переможців. 
Місця в турнірі визначаються за такими показниками: 

- очками Мак-Магона; 

- коефіцієнтом Бухгольця; 

- коефіцієнтом Бергера; 

- сумою коефіцієнтів Бухгольця суперників; 

- результатом особистої зустрічі. 

Учасники, які займуть 1-3 місце нагороджуються дипломами та призами. 

Усі інші учасники відзначаються пам’ятними дипломами. 

6. Фінансування 
Витрати по придбанню дипломів, харчування суддів та інших учасників заходу за 

рахунок управління з питань фізичної культури та спорту Харківської міської ради. 

Витрати по придбанню призів та пам’ятних дипломів за рахунок спонсорів.  

Витрати, пов’язані з участю гравців у турнірі, несуть організації, котрі їх відрядили.  

7. Організатори: 
Абросімов Євген Олегович, головний суддя    +38 (093) 008 49 13 

 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 


