ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 2014 РОКУ
Батумі (Грузія)
18 - 29 жовтня 2014
1. Запрошення
Грузія та Європейський шаховий союз мають честь запросити всі федерації, які є членами
ЄШС, прийняти участь в чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат, який пройде в Батумі,
Грузія (Чорне море) з 18 (день прибуття) по 29 (день від'їзду) жовтня.
2. Місце проведення та розклад
Турнір проходитиме в п’ятизірковому готелі "Sheraton Batumi" (побудований в 2010 році). У
випадку потреби, в розпорядженні учасників першості буде інший ігровий зал в
п'ятизірковому готелі "Intourist Palace". Відстань між готелями складає 400 метрів вздовж
відомого бульвару Батумі.
День

Число

Час

Захід

Субота

18 жовтня

День приїзду

Субота

18 жовтня

Церемонія відкриття

Неділя

19 жовтня

10:30

Збори капітанів

Неділя

19 жовтня

15:00

1 тур

Понеділок

20 жовтня

15:00

2 тур

Вівторок

21 жовтня

15:00

3 тур

Середа

22 жовтня

15:00

4 тур

Четвер

23 жовтня

15:00

5 тур

П'ятниця

24 жовтня

Субота

25 жовтня

15:00

6 тур

Неділя

26 жовтня

15:00

7 тур

Понеділок

27 жовтня

15:00

8 тур

Вівторок

28 жовтня

15:00

9 тур

Вівторок

28 жовтня

20:00

Церемонія закриття

Середа

29 жовтня

Вихідний день

День від'їзду

Представники федерацій, делегати якої не будуть присутні на засіданні, не будуть включені
в жеребкування, відповідно до рішення правління ЄШС.

3. Учасники
• Кожна федерація може зареєструвати одного (1) основного(запрошеного) гравця в кожній з
категорій - до 8, 10, 12, 14, 16 і 18років (юнаки та дівчата), максимальна кількість дванадцять (12) гравців ("запрошені гравці").
• Гравці, що зайняли 1-3 місця на попередній першості Європи серед юнаків та дівчат будуть
мати персональне право на участь в турнірі у відповідній віковій категорії або у більш
старшій віковій категорії за умови, що вони не досягли віку 8, 10, 12, 14, 16 або 18 років
відповідно на 1 січня 2014 року. Даний привілей може використовуватися один раз,
виключно в рік, наступний за роком відбору.
• Кожна федерація може зареєструвати необмежену кількість додаткових гравців.
4. Реєстраційний внесок
• Крайній термін реєстрації - 18 серпень 2014 року.
• Кожен гравець (запрошений, що має персональне право або додатковий) і кожна
супроводжуюча офіційна особа/супроводжуюча особа повинна сплатити реєстраційний
внесок у розмірі 100 € (євро). Даний платіж є обов'язковим і являє собою підтвердження
участі.
• В цілях дотримання належних турнірних стандартів, всі запрошені і додаткові гравці
повинні бути зареєстровані їх національними федераціями до 18 серпня 2014 року.
Реєстраційна форма повинна бути заповнена національною федерацією і відправлена
контактній особі до закінчення реєстрації 18 серпня 2014.
• Всі реєстрації, отриманні після даного терміну, повинні бути підтверджені ЄШС.
5. Внесок до Європейського шахового союзу
У відповідності до правил ЄШС, кожен запрошений гравець та гравець, що має персональне
право, повинен сплатити вступний внесок в розмірі 65 євро; кожен додатковий гравець - в
розмірі 130 євро. Відповідно до правил ЄШС, федерації зобов'язані сплатити внесок в ЄШС
не пізніше закінчення другого туру.
Банківській рахунок ЄШС:

Bank: Credit Suisse Postfach 357 CH - 6301 Zug
Account number: 1835105-42
Holder: European Chess Union
National Bank Code: 4835
BIC: CRESCHZZXXX
IBAN Code: CH3604835183510542000

6. Розміщення і харчування
• Безкоштовне розміщення

з повним пансіоном буде надаватися запрошеним гравцям,

гравцям, що мають персональне право, а також голові делегації з 18 жовтня (вечеря) до 29
жовтня 2014 (сніданок).
• Відповідно до правил ЄШС (стаття 14.5.1), на молодіжних чемпіонатах гравці зобов'язані
селитися в одному з офіційних готелів.
• Бронювання буде здійснюватися в порядку черги.
• Всі гравці і гості будуть розміщені в наступних готелях:
Готель "Sheraton" 5 *****, розміщення зі сніданком в день на людину коштує:
http://www.sheratonbatumi.com/
Одномісний номер 88 євро
Двомісний номер 65 євро
Тримісний номер 55 євро
Обід та вечеря для проживаючих в Sheraton, буде запропоновано у висококласному ресторані
"Nikala", розташованому неподалік (300 метрів від готелю Sheraton), із шведським столом та
спеціальною ціною 13 євро (за обід та вечерю). Для учасників, які захочуть обідати і
вечеряти в готелі Sheraton, вартість становитиме 30 євро (за обід і вечерю).
Готель "Inturist" 5 *****, розміщення з повним пансіоном в день на людину коштує:
http://www.intouristpalace.com/hc/
Одномісний номер 88 євро
Двомісний номер 69 євро
Тримісний номер 66 євро
Готель "Oazis" 5 *****, розміщення з повним пансіоном в день на людину коштує:
http://hoteloasis.ge/
Одномісний номер 79 євро
Двомісний номер 62 євро
Тримісний номер 59 євро
Готель "Oazis" 4 ****, розміщення з повним пансіоном в день на людину коштує:
http://hoteloasis.ge/
Двомісний номер 57 євро
Тримісний номер 53 євро
4 ****, розміщення з повним пансіоном в день на людину коштує:
Одномісний номер 72 євро

Двомісний номер 57евро
Тримісний номер 53 євро
• Бронювання та оплата готелів повинні бути здійснені до 18 серпня 2014 року.
• Організатор приймає запити на раннє поселення або пізнє виселення, беручи до уваги
вищевказані ціни.
• Після того, як реєстраційна форма буде заповнена і надіслана організатору, національним
федераціям будуть відправлені рахунки для банківських платежів. Дані рахунки будуть
містити всю необхідну інформацію для здійснення банківського платежу.
• Усі банківські комісії повинні бути оплачені відправником. В іншому випадку організатор
надасть рахунок, який повинен бути сплачений до початку чемпіонату.
7. Проїзд та візи
• Організатори забезпечать транспортування всім учасникам від Міжнародного аеропорту
Батумі, Міжнародного аеропорту Тбілісі, аеропорту Трабзон (Туреччина) до готелів в
Кутаїсі, 18 жовтня і назад 29 жовтня відповідно.
• Ціна проїзду від аеропорту Батумі (в дві сторони) складе 20 євро.
• Ціна проїзду від аеропорту Кутаїсі (в дві сторони) складе 45 євро.
• Ціна проїзду від аеропорту Трабзона (в дві сторони) складе 60 євро.
• Ціна проїзду від аеропорту Тбілісі (в дві сторони) складе 70 євро.
• Якщо якась делегація приїжджає за день або два до початку турніру, їй будуть надані ті ж
послуги.
• Учасники, які над самостійно бажають організувати трансфер, повинні вказати дану
інформацію в реєстраційній формі та будуть нести повну відповідальність за будь-які
проблеми, з якими вони можуть зіткнутися під час приїзду та від'їзду.
• Громадянам ЄС, Туреччини, Ізраїлю, колишніх країн Радянського Союзу, включаючи
Росію, і майже всіх європейських країни віза не потрібна. Вони отримають безкоштовний
штамп в аеропортах Батумі чи Тбілісі. Громадяни Республіки Македонія отримають
грузинські візи в аеропортах Батумі чи Тбілісі. Вартість візи становитиме близько 25 євро.
8. Правила і положення
• На турнірі застосовуються правила ЄШС.
• Турнір проводиться за швейцарською системою в 9 турів. Національні рейтинги не будуть
враховуватися при жеребкуванні. Контроль часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, плюс 30
хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого.
• Дозволено запізнення на початок туру – нуль хвилин.

• Гравці можуть погодитися на нічию тільки після того, як чорні зроблять 40-й хід. Гравцям,
які порушать дане правило, буде зараховано поразку. Якщо гравцеві запропонували нічию до
здійснення чорними 40-го ходу, то він повинен покликати суддю. Його суперник буде
покараний за відволікання, згідно з Правилами шахів ФІДЕ.
9. Призи
Призи для гравців 12 вікових груп (юнаки та дівчата)
I місце Кубок, медаль, диплом, комп'ютер
II місце Кубок, медаль, диплом, комп'ютер
III місце Кубок, медаль, диплом, фотоапарат
IV місце Диплом, мобільний телефон
V місце Диплом, мобільний телефон
Кожен учасник отримає відповідний подарунок.
10. Головний арбітр та Апеляційний комітет
Імена головного судді та членів Апеляційного комітету будуть оголошені після 15 травня
2014.
11. Турнірний бюлетень
Турнірний бюлетень для всіх зацікавлених осіб буде безкоштовно надаватися на сайті
турніру.
12. Валюта
Місцева валюта – Грузинський ларі.
• 1 євро (€) - 2.3 ларі
• 1 долар ($) - 1.65 ларі
13. Контактна інформація
Акакі Яшвілі
• Мобільний телефон: + 995 577 41 41 21
• E-mail: iashviliakaki@gmail.com
• Сайт: www.e2e4.ge

