
 
 
 

  ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2013 року СЕРЕД ЮНАКІВ та ДІВЧАТ   
віком до 8, до 10, до 12, до 14, до 16, до 18 років 

 
 
 
 
 
 
 
 

Турнірне Положення 
 

1. Запрошення 
Федерація шахів Чорногорії (тут і надалі організатор) та Європейський Шаховий Союз(ECU) 

мають честь запросити всі європейські шахові федерації, що входять до ФІДЕ і ECU до участі в 
чемпіонаті Європи з шахів серед юнаків та дівчат що буде проводитися у м. Будва, Чорногорія з 28 
вересня (день приїзду) по 9 жовтня (день від'їзду) 2013 року. 

 
2. Участь 

2.1. Кожна федерація може зареєструвати одного (1) гравця у кожній з категорії - до 8, 10, 12, 
14, 16 і 18 (хлопчики та дівчатка), з максимальною кількістю дванадцять (12) гравців ("запрошені 
гравці»). 

2.2.  Гравці які вибороли 1-3 місця в попередньому чемпіонаті Європи з шахів серед молоді 
матимуть персональне право на участь у турнірі у відповідній віковій категорії або вищій віковій 
категорії за умови, що вони не досягли віку 8, 10, 12 , 14, 16 або 18 відповідно на 1 січня 2013 року. 
Цей привілей може використовуватися один раз, виключно в наступній віковій категорії, наступного 
за роком кваліфікації. 

2.3. З метою забезпечення високого рівня турнірів усі запрошені гравці та додаткові гравці 
повинні зареєструватися через свої національні федерації до 25 серпня 2013 (крайній термін 
реєстрації). Реєстраційні форми повинні бути заповнені національною федерацією на офіційному 
сайті чемпіонату. 

2.4.  Кожна федерація може зареєструвати необмежену кількість додаткових гравців. 
2.5.  Доступ до ігрових зон і готелів буде дозволено тільки людям, акредитованим 

організатором. 
УВАГА: Зважаючи на той факт, що турнір буде проводитися в спортивному залі, присутність в 
приміщенні під час гри дозволяється лише особам з офіційною акредитацією. 

 
3. Внески 

3.1. Відповідно до правил ECU, вступний внесок складає 65 євро за 
кожного запрошеного гравця або гравця з персональним правом та 130 євро за кожного додаткового 
гравця. 

3.2. Відповідно до правил ECU, федерації зобов'язані здійснити оплату вступного внеску до 
ECU до завершення другого туру. 

3.3. Організаційний внесок - 80 євро для покриття частини витрат на проживання, необхідно 
сплатити кожному запрошеному гравцю і гравцю з особистим правом до 25 серпня 2013 року. 

 
4. Реєстрація 

4.1. Інформація про оплату та реєстрацію буде опублікована на сайті Чемпіонату до 15 квітня. 
Реєстраційні форми повинні бути заповнені національною федерацією на офіційному сайті 
чемпіонату не пізніше 25 серпня 2013. Ця дата є датою закінчення терміну реєстрації. Після цього, 
федерація не зможе зареєструвати або внести зміни до будь-якої реєстрації. Після цієї дати всі 
реєстраційні дані повинні бути підтверджені організатором і ECU. 



4.2. Гравці не будуть включені до жеребкування, поки всі їхні реєстраційні дані не будуть 
заповнені. 

 
5. Деталі подорожі 

5.1.  Витрати за трансфер повинні бути оплачені усіма учасниками наступним чином: 
а) аеропорт Тіват - Будва (20 км), вартість 20 євро у дві сторони; 
б) аеропорт Подгориця - Будва, (65 км) ціна 50 євро у дві сторони. 

На прохання, організатор може забезпечити трансфер від Ціліпі (Дубровник-Хорватія) 
аеропорту і порту Бар та залізничного вокзалу. 

5.2. Ці транспортні послуги будуть доступні 28 вересня 2013 (прибуття) і 9 жовтня 2013 
(від'їзд). При необхідності, організатор може прийняти спеціальні запити від федерації. 

5.3. Гравці, які самостійно організовують транспортування і чітко вкажуть це в реєстраційній 
формі, будуть нести повну відповідальність за будь-які проблеми, під час прибуття чи відправлення. 

 
 
 
 

6. Оплата 
6.1. ECU збори мають бути сплачені до закінчення другого туру на рахунок Європейського 

шахового союзу:  
Банк: Credit Suisse Postfach 357 CH - 6301 Zug  
Номер рахунку: 1835105-42 
Організатор: Європейський шаховий союз 
Національний банк Код: 4835 
БИК: CRESCHZZXXX 
IBAN код: CH3604835183510542000 
 

6.2. Після того як, реєстраційна форма буде заповнена на офіційному сайті чемпіонату 
національною Федерацією, рахунки-проформи для банківських платежів будуть прикріплені на 
панелі контролю для кожного підтвердженого учасника. Рахунок-проформа буде містити всі 
необхідні реквізити для банківського платежу. 

6.3. Усі банківські комісії повинні бути оплачені відправником. У разі, якщо вона не буде 
сплачена, організатор надасть рахунок, який повинен бути сплачений до початку чемпіонату. 

 
7. Проживання та харчування 

7.1. Проживання буде надаватися на основі повного пансіону, в туристичному комплексі 
"Словенска Плаза" (900 номерів) у Будві в період 28.09-09.10 за вартістю (на одну особу): 
 

Готель Тип номеру Ціна за ніч в євро 

Словенска Плаза 4* 

Трьохмісний  47,5  

Двомісний 49,5 

Одномісний 69 

Словенска Плаза 3+* 

Трьохмісний  46 

Двомісний 48 

Одномісний 65 

 
Спеціальні пропозиції, стосовно розміщення для учасників будуть розміщені на офіційному 

сайті турніру.  
Враховуючи, що кількість обох категорій номерів обмежена, бронювання будуть робитися за 

принципом "перший зареєструвався та сплатив - перший забронював". 
7.2. Безкоштовне розміщення і триразове харчування буде забезпечено для запрошених 

гравців та гравців з персональним правом з 28 серпня, (вечеря) по 9 жовтня (обід). 
7.3. Керівники делегацій матимуть наступні знижки (незалежно від типу готелю та номера) 

- 25%, якщо щонайменше 15 гравців беруть участь в змаганнях від федерації; 
- 50%, якщо щонайменше 25 гравців беруть участь в змаганнях від федерації; 



-  Безкоштовне проживання з повним пансіоном, якщо щонайменше 40 гравців беруть участь 
змаганнях від федерації. 

7.4. Веб-сайт готелю http://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/hotel-slovenska-plaza 
7.5. Організатор приймає запити на ранній заїзд або пізній виїзд за цінами, вказаними вище. 
Додаткова інформація, а також фотографії готелю та номерів доступні на офіційному сайті 

турніру. 
 
8. Місце проведення турніру 

8.1. Місце проведення турніру “Середземноморський Спортивний Центр” м. Будва 
розташований на відстані 500 метрів від «Слов’янської Плази». 

9. Розклад 

Субота 28 вересня  Прибуття делегацій 

Субота  20:00 Церемонія відкриття 

Неділя 29 вересня 11:00 Нарада делегатів 

Неділя   15:00 1-й тур 

Понеділок 30 вересня 15:00 2-й тур 

Вівторок 1 жовтня 15:00 3-й тур 

Середа 2 жовтня 15:00 4-й тур 

Четвер 3 жовтня 15:00 5-й тур 

П'ятниця 4 жовтня Вільний день  

Субота 5 жовтня 15:00 6-й тур 

Неділя 6 жовтня 15:00 7-й тур 

Понеділок 7 жовтня 15:00 8-й тур 

Вівторок 8 жовтня 13:00 9-й тур 

 8 жовтня 20:00 Церемонія закриття 

Середа 9 жовтня  Від’їзд 

 
Гравці команд федерацій які не будуть представлені на засіданні делегатів, не будуть включені до 

жеребкування відповідно до рішення ради ECU. 
 

10. Правила і норми 
Турнір буде проводитися за правилами ECU. 
Турнір буде проходити за швейцарською системою в 9 турів. Для визначення пар суперників не 

будуть прийматися до уваги національні рейтинги. Контроль часу  на гру: 90 хвилин на перші 40 ходів, 
потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого. 

Дозволений час спізнення для всіх турів – 0 хвилин. 
Гравці можуть погодитися на нічию тільки після 40-го ходу який був зроблений чорними. 

Результат гравців, які порушать це правило, буде анульовано. Якщо гравець запропонував нічию до 
40-го ходу, який був зроблений чорними, він повинен проінформувати про це арбітра. Його суперник 
повинен бути покараний за порушення, відповідно до правил шахів ФІДЕ. 

 
11. Арбітри та Апеляційний комітет 

Імена головного арбітра і членів Апеляційного комітету будуть опубліковані не пізніше 1 травня 
2013 року. 

 
12. Інформація 

Турнірний бюлетень буде доступний на веб-сайті для всіх охочих безкоштовно. 
Сайт Турніру http://www.budva2013.org 

 
13. Інформація про візи 

Федераціям, учасники та супроводжуючі особи яких потребують візи, пропонується зв'язатися з 
організатором до 1 серпня 2013 року. 

 
14. Призи 

http://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/hotel-slovenska-plaza
http://www.budva2013.org/


14.1. Перші три гравці у кожній групі будуть нагороджені медалями. Перші п'ять призерів 
будуть нагороджені призами. 

14.2. Перші п'ять гравців у кожній групі будуть нагороджені спеціальними призами. Список 
нагород будуть опубліковані на офіційному сайті турніру. 

14.3. Кожен учасник отримає відповідний подарунок. 
 

15. Валюта та обмін 
Місцевою валютою є євро (€). 

 
16. Офіс турніру 

Учасники можуть отримати всю необхідну інформацію на офіційному сайті турніру 
http://www.budva2013.org або поштою: budva2013@ecuonline.net 

Контактна особа: 
Генеральний секретар  MCF 
Пан Деян Мілошевич 
Адреса електронної пошти: budva2013@ecuonline.net 
Телефон: +382 67546646 
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