ЮНАЦЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ШАХІВ 2013 РОКУ
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1 . ЗАПРОШЕННЯ
Федерація шахів ОАЕ та Шаховий клуб Аль-Айні, під егідою ФІДЕ , маю честь запросити всі
федерації – члени ФІДЕ взяти участь у Чемпіонаті світу з шахів 2013 ( у віці до 8, 10, 12, 14, 16 і 18
років – юнаки та дівчата ) запланованого з 17 (прибуття) по 29 (виліт) грудня 2013 року в Аль-Айні,
ОАЕ.
2. УЧАСНИКИ
2.1. Кожна національна федерація може зареєструвати одного офіційного гравця в кожній
категорії (до 8, 10, 12, 14, 16, 18 років, юнаки та дівчата). Всього дванадцять (12) офіційний гравців
плюс дві ( один чоловік і одна жінка ) супроводжуючі особи, які належать до національних федерації
запрошені організаторами. Гравець не повинен досягли своїх 8, 10, 12, 14, 16 або 18 років, відповідно,
до 1 січня 2013 року.
2.2. Переможці що зайняли 1-3 місця у попередньому Чемпіонаті світу серед молоді та
чемпіони Континентальних чемпіонатів серед молоді 2012 року, мають персональне право на участь
у Чемпіонаті світу відповідно до вікової категорії або вищої вікової категорії, якщо дотримується ст.
2.1. Такі гравці класифікуються як офіційні гравці і повинні бути зареєстровані національною
федерацією.
2.4. Крім офіційних гравців, інші гравці повинні бути класифіковані як додаткові. Всі інші
особи, які не є гравцями або офіційними супроводжуючими особами класифікуються як
супроводжуючі особи. Федерація може зареєструвати будь-яку кількість додаткових гравців і
супроводжуючих їх осіб, але всі витрати вони беруть на себе. Додаткові гравці і супроводжуючі їх
особи повинні сплатити 30 євро в день за проживання, харчування, транспорт та інші послуги.
2.5. Для того, щоб забезпечити належні умови турніру, Федерація повинна здійснити офіційну
онлайн-реєстрацію, і надати її до оргкомітету до 17 жовтня 2013 року.
3 . ВСТУПНІ ВНЕСКИ ФІДЕ
3.1. У відповідності до правил ФІДЕ, вступний внесок ФІДЕ становить 70 євро для кожного
Офіційного гравця та € 140 євро для кожного додаткового гравця. Крайній термін отримання всіх
платежів є 17 жовтня 2013. Національні федерації мають направити цю суму безпосередньо до ФІДЕ.
Account Name: Federation Internationale Des Echecs
Bankers: UBS Bank
Address: Case Postale, 1002 Lausanne, Switzerland
Bank Code: UBSWCHZH80A
US Dollar Account Number: 243-342087.60Z

IBAN CH76 0024 3243 3420 8760 Z
Swiss Franc Account Number: 243-342087.02T
IBAN CH86 0024 3243 3420 8702 T
Euro Account Number 243-342087.63Y
IBAN CH54 0024 3243 3420 8763 Y
4 . РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
4.1. Реєстрація закінчується 17 жовтня 2013р. Після цієї дати штраф за реєстрацію або зміну
становитиме 100 € (євро) останній строк подачі заявки - 17 листопада 2013 року. Після цієї дати,
організатори залишають за собою право відмовити або відхилити пізню реєстрацію, або стягувати
подвійну плату з учасників.
4.2. Федерації зобов’язані зареєструвати на сайті офіційних гравців до зазначеного терміну
17- го жовтня. Після цієї дати заявки від офіційних гравці не будуть прийняті і їх реєстрація буде
розглядатися як реєстрація додаткових гравців. Пароль для онлайн-реєстрації буде наданий
національним федераціям.
4.3. Реєстраційна форма повинна включати назву Федерації, FIDE ID, прізвище, ім'я, рейтинг
ФІДЕ і якісно відскановану копію закордонного паспорта кожного гравця і кожної супроводжуючої
особи. Також необхідно надати ім'я, деталі та номер телефону/адреса/факс/електронну пошту голови
делегації. Необхідно надіслати копію паспорта а також фото кожного гравця та супроводжуючої
особи. Неповна реєстрація не приймається.
4.4. Всі витрати на відрядження повинні бути оплачені учасниками або їхньою федерацією.
Тільки національні федерації ФІДЕ мають право реєструвати учасників. Індивідуальні заявки не
приймаються.
4.5. Кожен гравець і кожна супроводжуюча особа повинна сплатити до оргкомітету внесок у
розмірі 100 € (євро) при реєстрації (до 17 жовтня 2013 ). Цей платіж є обов'язковим і являє собою
підтвердження участі. Цей платіж включає в себе транспортування від і до Дубай, Абу-Дабі і
Шарджі, акредитацію, ідентифікаційні картки та організаційні внески.
4.6. Гравці з персональним правом, запрошені гравці та офіційні особи від кожної федерації
повинні бути зареєстровані на сайті до 17 жовтня 2013. Якщо людина оплачує депозит і не бере
участі, то сума не повертається. Після цієї дати буде стягуватися штраф у розмірі 100 € (євро) за
кожну додаткову реєстрацію. Тим не менш, організатори залишають за собою право відмовити у
реєстрації.
4.7. Деталі подорожі. Місце проведення ОАЕ університет в Аль-Айні, в 120 км від аеропортів
Дубай, Шарджа і Абу-Дабі, які експлуатуються багатьма авіакомпаніями з щоденними регулярними
рейсами по всьому світу. Існує також міжнародний аеропорт в Аль-Айн.
4.8. Реєстрація гравця, помилково зареєстрованого в нижчу вікову категорію буде
призупинено до виправлення помилок.
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІЗИ
5.1. Особам, які потребують візи, необхідно надати скановану копію паспорта до 17 жовтня
2013.

5.2. Організатори сприятимуть в отриманні візи тільки після всіх оплат (внесок ФІДЕ,
організаційні внески).
6. ОПЛАТА
6.1. Банківські перекази. При реєстрації, вищевказаний організаційний внесок у розмірі 100 €
(євро) та витрати на харчування і проживання мають бути перераховані на наступний рахунок:
Account Name: Al Ain Culture and Chess Club
Account Number: 15789183
Address: Al Ain, United Arab Emirates
Branch: Al Ain Clock Tower
Bank: Abu Dhabi Islamic Bank
IBAN Number: IBAN: AE-52-050-0000000015789183
Усі банківські витрати повинні бути оплачені відправником. Крайній термін для реєстрації та
отримання платежів 17 жовтня 2013.
6.2. Як тільки платіж буде отримано, організатори надішлють Федерації підтвердження
бронювання проживання. Крім того, реєстрацію буде оголошено на офіційному веб-сайті, де
федерації зможуть перевірити список своїх учасників.
6.3. Гравці не будуть приймати участь у утворенні пар учасників, поки всі платежі не буде
сплачено.
7. ГУРТОЖИТКИ-ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
7.1. Організатори пропонують повний пансіон на базі Університету ОАЕ для офіційних
гравців та супроводжуючих офіційних осіб для кожної Федерації на період з 17 по 29 грудня.
Розміщення буде забезпечено в гуртожитку Університету ОАЕ в Аль-Айні.
7.2. Якщо Федерація не відправляє гравця для участі в одній з категорій, вони не можуть
замінити це місце на іншу вікову категорію.
7.3. Проживання в гуртожитку університету доступне тільки в рамках офіційних дат. Якщо
хтось з учасників прибуває раніше або виїжджає пізніше їм необхідно завчасно організувати своє
проживання.
7.4. Іншу інформацію про гуртожитки можна знайти на офіційному веб-сайті.
8 . ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА
Турнір буде проходити за швейцарською системою в 11 турів. Національні рейтинги не
будуть прийматися до уваги під час утворення пар учасників. Контроль часу у партіях: 90 хвилин на
перші 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з
першого ходу.
Додаткові показники( у порядку застосування):

Результат зустрічі(якщо гравці грали один з одним)

Більша кількість перемог (технічні перемоги за рахунок запізнення суперника,
дзвінок мобільного телефону і т.п. теж враховуються)


Усереднений Бухгольц (без двох найкращих та двох найгірших результатів
суперників)

Скорочений Бухгольц ( без найгіршого результату, без двох найгірших
результатів, без трьох найгірших результатів суперників, тощо)
9. РОЗКЛАД
Вівторок

Середа

17 грудня

18 грудня

Прибуття делегацій
20:00

Церемонія відкриття

11:00

Технічна нарада

14:30

Урочиста церемонія
першого ходу

15:00

1-й тур

Четвер

19 грудня

15:00

2-й тур

П'ятниця

20 грудня

15:00

3-й тур

Субота

21 грудня

9:00

4-й тур

16:00

5-й тур

Неділя

22 грудня

15:00

6-й тур

Понеділо
к

23 грудня

15:00

7-й тур

Вівторок

24 грудня

10:00

8-й тур

16:00

Бліц

20:00

Культурна програма

Середа

25 грудня

Четвер

26 грудня

15:00

9-й тур

П'ятниця

27 грудня

15:00

10-й тур

Субота

28 грудня

9:00

11-й тур

18:30

Церемонія закриття

Неділя

29 грудня

Вільний день

Від'їзд делегацій

10. АПЕЛЯЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Апеляційний комітет складатиметься з 5 членів і двох додаткових. ФІДЕ призначає трьох
членів. Інші члени будуть призначені на технічній нараді.
11. АРБІТРИ

Головним арбітром призначено І.А. Casto Abundo (PHI). Змагання будуть обслуговувати не
менше 32 арбітрів. Брати участь будуть також і запрошені арбітри.
12. ЖУРНАЛІСТИ
Усі журналісти, які бажають взяти участь у події можуть зв'язатися з організаторами для
отримання акредитації. Прес-центр і вся територія університету буде мати Wi - Fi підключення до
інтернету.
13. БЕЗПЕКА
Всі делегації повинні дотримуватися відповідних правил безпеки. Національна федерація несе
відповідальність за свої делегації , включаючи шкоду чужого майна.
14. ТУРНІРНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Всім бажаючим щоденно буде надаватися безкоштовний електронний бюлетень з важливою
інформацією.
15. СЕМІНАРИ
Під час гри, будуть проводитися семінари для тренерів, арбітрів та організаторів. Всі
подробиці будуть розміщені на офіційному сайті.
16 . ПОГОДНІ УМОВИ
Грудень, це зима в Аль-Айні. Температура повітря становитиме близько 15°-25° С протягом
всього періоду. Ми пропонуємо всім учасникам мати куртку і захисний теплий одяг.
17. ЕЛЕКТРИКА
Стандартна напруга в ОАЕ становить 220 вольт. Використовується потрійний штекер.
18 . ОБМІН ВАЛЮТ
Місцевою валютою є дирхам. 1 дол США еквівалентний 3,65 AED.
19. ПРИЗИ
19.1. Три найкращі федерації, по рейтингу завойованих медалей у всіх категоріях, отримають
призи. Перше місце буде визначатися за кількістю золотих медалей, якщо буде спірне питання, то по
кількості срібних медалей, якщо знову спірне питання, то кількості бронзових медалей. Якщо в
решті решт кількість медалей буде однакова, то до уваги прийматиметься загальна кількість очок
медалістів.
19.2. Перші три призери в кожному турнірі будуть нагороджені медалями.
19.3. Всім гравцям та арбітрам будуть видані сертифікати про участь.
19.4. По закінченню змагань буде проведена церемонія нагородження, вільний вхід для всіх з
акредитацією.
21. САЙТ
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте офіційний веб - сайт
http://www.worldyouth2013.com/
20. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Email: uaechess@hotmail.com
Аль- Айн Шаховий клуб Тел +971 3 763 3387 Факс +971 3 763 3362
Генеральний директор: Доктор Насер Аль Амері
Заступник директора: Тарек Аль Тахер
Технічний комітет: Мехрдад Пахлеванзаде
Email: pahlevanzadeh@hotmail.com
Тел: +971 55 882 6840
Головний арбітр:
Casto Abundo Casto.abundo@gmail.com
Тел: +971 50 354 4938
Фінансовий комітет: Доктор Ессам Зенхом
Координатор : Ебрахім Кадомі
E - mail: ebraheemkadomi@hotmail.com
Тел: +971 50 733 7544

