14й Європейський особистий жіночий чемпіонат з шахів
Белград(Сербія) 22 липня – 4 серпня 2013 року

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1. ОРГАНІЗАТОРИ
Організаторами є федерація шахів Сербії та Центр розвитку шахів
(м. Белград) під патронатом Європейського шахового союзу.
2. РОЗКЛАД, МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
Чемпіонат пройде у Белграді (Сербія) з 22 липня по 4 серпня 2013
року. Місце проведення – «Великий бальний зал» готелю «Метрополь
Палац» у Белграді.
Головний арбітр може вносити зміни в наведений нижче турнірний
розклад після консультацій з ЄШС та Організаторами. У такому разі про
зміни буде своєчасно оголошено.
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3.УЧАСНИКИ
Європейський особистий жіночий чемпіонат є відкритим для всіх
шахісток, які представляють шахові федерації-члени Європейського
Шахового Союзу (FIDE зони від 1.1 до 1.10), незалежно від їх титулів або
рейтингу. Хоча не існує ліміту кількості учасниць від кожної федерації, всі
заявки повинні бути відправлені виключно національними федераціями.
4. КВАЛІФІКАЦІЙНІ МІСЦЯ
Європейський особистий жіночий чемпіонат 2013 року є
відбірковим(кваліфікаційним) змаганням до наступного Кубку світу.
Відповідно до Положень ФІДЕ та рішення Ради ЄШС, 14 гравців будуть
кваліфіковані до Кубку світу.
5. СИСТЕМА ГРИ ТА КОНТРОЛЬ ЧАСУ У ПАРТІЯХ
Чемпіонат буде проведений за швейцарською системою у 11 турів у
відповідності з Турнірними Правилами ЄШС та Правилами шахів ФІДЕ.
Контроль часу - 90 хвилин на 40 ходів плюс 30 хвилин до кінця
партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з
першого ходу.
Гравці можуть погодитися на нічию після 40-го ходу чорних.
Гравцям які порушують це правило буде зараховуватися поразка. Якщо
гравець отримав нічийну пропозицію до 40-го ходу чорних, він повинен
запросити арбітра. Його суперник повинен бути покараний за відволікання
суперника відповідно до Правил шахів ФІДЕ.
В кожному турі буде встановлено нульовий час дозволеного
запізнення до початку туру.
6. ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ
Місця гравців з однаковою кількістю очок визначаються шляхом
застосування наступних додаткових показників у наведеній послідовності,
починаючи з (а) до(б), до (в), до (г), коли це необхідно:
(а) Скорочений середній рейтинг суперників, більший дає перевагу;

(б) Скорочений Бухгольц, більший коефіцієнт дає перевагу;
(в) Бухгольц, більший коефіцієнт дає перевагу;
(г) Кількість перемог, більша кількість дає перевагу.
У випадку незіграних партій для обрахунку показників у п.п.(а), (б) і
(в) застосовуються поточні Турнірні Правила ФІДЕ.
У випадку, якщо менше 75% від загальної кількості гравців
матимуть рейтинг ФІДЕ, будуть застосовуватися такі додаткові показники:
(а) Скорочений Бухгольц, більший коефіцієнт дає перевагу;
(б) Бухгольц, більший коефіцієнт дає перевагу;
(в) Кількість перемог, більша кількість дає перевагу.
7.ДРЕС-КОД
На цьому змаганні будуть використовуватися Положення ЄШС
відносно дрес-коду (Глава B, Стаття 13)
8. ГОЛОВНИЙ АРБІТР
Головний арбітр - міжнародний арбітр Сава Стойсавлевич (Sava
Stoisavljevic (Serbia)).
9. АПЕЛЯЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Імена голови та членів Апеляційного комітету будуть опубліковані
до 1 травня 2013 року.
10. ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ
Протести на рішення головного арбітра повинні бути представлені у
письмовій формі на ім'я голови апеляційного комітету протягом однієї
години після завершення туру.
Протест повинен супроводжуватися сумою 100 €, в якості грошової
застави від підписанта.
Застава має бути передана голові Апеляційного Комітету. Якщо
апеляція буде задоволена, сума повинна бути негайно повернена. Якщо у
апеляції буде відмовлено, застава переходить до Європейського шахового
союзу.
Апеляція повинна бути подана самим гравцем.
Рішення апеляційного комітету є остаточним.

11. ПРИЗИ
Призовий фонд турніру становить 60 000 EUR.
Основні
призи

Додаткові призи

Місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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19
20

57.750 EUR
10.500
8.250
6.500
5.000
4.000
3.000
2.500
2.250
2.000
1.750
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

2.250 EUR
1.000
750
500

Гравець може отримати тільки один приз. Якщо призер відсутній під час
церемонії закриття, його призові кошти будуть зменшені на 20%. За перші
три місця передбачені кубки та медалі. Згідно зі статтею 4.4 Турнірних
Положення ЄШС, грошові призи будуть поділені порівну між гравцями з
однаковою кількістю очок. Призові кошти будуть перераховані ЄШС на
банківські рахунки учасниць.

12. РЕЄСТРАЦІЯ
Форми заявки з офіційного сайту чемпіонату заповнюються та
відсилаються національними федераціями у термін до 5 червня 2013 року.
Це є датою закінчення терміну реєстрації. Після цього, федерації вже не
зможуть проводити нові реєстрації або модифікувати вже зроблені. Після
цієї дати всі реєстраційні дані повинні бути погоджені з ЄШС.
13. ВНЕСОК ДО ЄШС
Відповідно до Положення ЄШС володарі титулів GM, IM, FM (а
також WGM, WIM, WFM) сплачують вступний внесок у розмірі 65 € за
особу, інші гравці сплачують 130 € за особу.
Відповідно до Положення ЄШС (Стаття B.9.5.1), вступні внески у
ЄШС сплачуються федераціями до початку змагання. Якщо вступні внески
не будуть сплачені до початку другого туру, відповідні шахістки не будуть
приймати участь в утворенні пар наступних турів
Вступні внески до ЄШС перераховуються на наступний рахунок:
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
14. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Організаційний внесок становить 100 EUR з кожного гравця. Він
включає:
- трансфер від літовища Белграда, залізничного вокзалу, автостанції
до готелю та зворотно;
- питну воду, каву та чай для гравців в ігровій залі під час турів;
- безкоштовний місцевий трансфер під час чемпіонату;
- офіційну акредитацію.

15. РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ
На період 22.07-04.08.2013 надається повний пансіон в готелі:
Готель рекомендований організатором:

Готель

Тип
кімнати

Ціна за
одну добу з
повним
пансіоном
(для однієї
особи)

Double

65 €

Single

97 €

Metropol Palace 5*

Готель “Metropol Palace” 5* ( www.metropolpalace.com ) належить до
всесвітньовідомої мережі готелів “Starwood hotels” та є найкращим готелем
у Белграді. Він розташований у самому центрі Белграда поруч з Тасмайдан
парком і був відкритий після реконструкції у 2012 році.
Запропоновані ціни є спеціальною пропозицією для цього заходу. В
ціну включені наступні послуги:
- Wi-Fi інтернет в кімнатах та холі готелю;
- плавальний басейн (25 метрів завдовжки);
- центр фітнесу та аеробіки.
Кількість номерів типу double (двомісне ліжко) є обмеженою і
розподіл буде здійснюватися за принципом «хто перший встав того й
тапки».
Бронювання номерів здійснюється тільки підтвердження відповідної
оплати. Подробиці реєстрації та сплати за проживання та організаційних
внесків будуть розміщені на сайті чемпіонату до 30 березня 2013 року.

Спеціальна пропозиція:

З метою маркетингового просування готелю та по багаточисельним
побажанням туристів у Белграді, готель “Metropol palace” розробив
спеціальну пропозицію для учасників змагання, які бронюють номер типу
single. Додаткова ціна за супроводжуючу особу (яка не може бути
учасницею чемпіонату) становить лише
€ 20 (за добу з повним
пансіоном).
Пропозиція дійсна тільки за умови сплати до 15 квітня 2013 року та
обмежена 20 номерами. Особи зацікавлені даною пропозицією мають
зробити запит на офіційну e-mail адресу готелю.
УВАГА: Зважаючи на політику готелю та той факт, що спеціальні
ціни запропоновані виключно для чемпіонату, не дозволяється
розміщення цін та спеціальних пропозицій на інших веб-сайтах без
дозволу організаторів.
16. ТРАНСФЕР
Супроводжуючі особи мають право на безкоштовний трансфер за
умови сплати організаційного внеску. Сплата організаційного внеску надає
ті ж самі права що і офіційна акредитація.
Транспортні послуги (трансфер) будуть доступні 22 липня (прибуття)
та 4 серпня (від’їзд). За необхідності організатор може приймати окремі
замовлення від Федерацій на інші дати.
Гравці та супроводжуючі особи, які роблять приватні замовлення
транспорту повинні чітко вказати це у письмовій формі під час реєстрації.
Вони будуть нести повну відповідальність за будь-які проблеми, що
виникли під час їх прибуття або вибуття, і, в особливості, за можливе
запізнення до початку чемпіонату.
17. ВІЗИ
Віза для в’їзду до Сербії потрібна учасникам з паспортами
Азербайджану, Грузії, Арменії та Молдови.
Організатор забезпечить прискорену процедуру отримання віз без
необхідності присутності усіх членів делегації (для груп) у відповідних
посольствах Сербії. Скановані копії паспортів повинні бути надані
організаторам не пізніше 5 червня 2013 року(крайній термін реєстрації).
Листи-запрошення для отримання віз будуть відсилатися виключно
особам зареєстрованим для участі в турнірі.

18. ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА
В ігровій залі не допускається аналіз партій.
Під час партії гравцям не дозволяється заходити до кімнати аналізу
або до кімнати для преси.
Лампи-спалахи можуть використовуватися тільки в перші десять
хвилин кожного туру. Під час гри до ігрового майданчику допускаються
тільки гравці та арбітри, інші категорії - за дозволом головного арбітра.
Гравцям не дозволяється, входити до відокремленої зони перших
дошок (лідерів), якщо тільки вони не грають у ній свої партії.
Під час партії гравець може розмовляти тільки з арбітром або з
суперником як це дозволено Правилами шахів ФІДЕ. У разі попередньої
домовленості результату партії головний арбітр може зарахувати поразку
обом гравцям (0-0).
Організатори виходять з того, що всі гравці прочитали ці Правила та
повинні їх виконувати.
Англійський текст цього Положення є аутентичною версією.
19. МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Під час турів буде організоване медичне обслуговування відповідно
до Турнірних правил ФІДЕ
20. ТУРНІРНИЙ ОРГКОМІТЕТ
Вся необхідна інформація розміщена на офіційному сайті
чемпіонату:www.belgrade2013.ecuonline.net
Турнірний директор: пані Ясна Шакотіч (Jasna Sakotic)
E-mail:
belgrade2013@ecuonline.net
Тел.:
+381 64 16 48 180

