III шаховий фестиваль «Chernivtsi Open 2017»
Інформація для учасників
Термін проведення змагань
18-23 липня 2017 року
Місце проведення
місто Чернівці, вулиця Садова 5
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, корпус №19, 2-ий поверх,
актовий зал
Організаційний комітет:
Білич Іван Олексійович
голова Оргкомітету, 099-6020681, bilich_1978@ukr.net
Товчига Олег Григорович
Головний суддя змагань, Міжнародний Арбітр ФІДЕ (IA)
Зав'ялов Володимир Євгенович
директор ГО "Альянс професійних шахістів", 050-6763354, vovuhaz@gmail.com
Ківерник Олександр Вікторович
голова Спортивного клубу Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, 050-9782711
Маршрути до місця проведення
 від залізничного вокзалу:
1. Проїхати одним з маршрутних автобусів №№ 8, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 36, 37 від
зупинки «Залізничний вокзал» до кінцевої зупинки «вулиця Садова».
2. Пройти уперед по вулиці Садовій приблизно 200 метрів, де по лівій стороні вулиці
й розташовано корпус №19 Чернівецького Національного університету імені Юрія
Федьковича.
 від центрального автовокзалу:
1. Проїхати тролейбусом №3 від зупинки «Завод «Легмаш» до зупинки «Школа Гімназія №3».
2. Пройти уперед по вулиці Головній приблизно 200 метрів, перейти на протилежну
сторону вулиці Головної до центрального входу парку культури та відпочинку
імені Тараса Шевченка, де й починається вулиця Садова.
3. Пройти уперед по вулиці Садовій приблизно 400 метрів, де по лівій стороні вулиці
й розташовано корпус №19 Чернівецького Національного університету імені Юрія
Федьковича.
Проїзд у тролейбусі вартує 2 грн., у маршрутках – 4 грн.
Вартість таксі від вокзалів до корпусу №19, ЧНУ (вулиця Садова 5) вартуватиме 40-50 грн.
У цьому разі рекомендуємо користуватися офіційними службами радіотаксі, що
користуються лічильниками) зокрема 585999, 585111, або іншими (цифри зображені на
автах) та уникати приватних перевізників таксі через дорожчу вартість їхніх послуг.
Можливості проживання:
Подобова оренда квартир (при переговорах з власниками цікавтеся відстанню до
місця проведення змагань):
Через Інтернет:
 https://www.olx.ua/nedvizhimost/arenda-kvartir/chernovtsy/
 http://sutki.ua/apartments/chernivtsi
 http://miete.com.ua/Chernovtsy

 https://dom.ria.com/uk/Каталог/Оренда-Помісячно/
 http://chernovtsy.arenda24.com/ua/
Приватні власники:
 050-2356140
 066-6087013
 066-3633189
 095-3307139
 095-4453672
 095-4654653
 095-4939950
 096-8254919
 099-7600211
Гуртожиток Державного вищого навчального закладу "Чернівецький транспортний
коледж" (для заочників), вулиця Марка Вовчка 8
У наявності є 8 кімнат для проживання 4 осіб у кожній кімнаті.
Загальна кухня та зручності на поверсі, гаряча вода, інтернет.
Вартість проживання - 60 грн. на 1 особу за 1 добу.
Бажаючим забронювати місця звертатися до Білича Івана Олексійовича (099-6020681)
Хостели міста Чернівці: http://chernivtsi-online.net/zhytlo/hostels
Готель «Київ», вулиця Головна 46
Добратися до місця гри можна за 15-20 хвилин пішки.
1-місні номери – 350 грн. за добу.
2-місні номери – 390-410 грн. за добу.
3-місні номери – 495 грн. за добу.
Комплексні сніданки у ресторані готелю "Київ" - 45-50 грн., комплексні обіди - 65-85 грн.
Безкоштовний wi-fi у більшості номерів, вестибюлі та ресторані.
Довідки за телефонами: 0372-520856, 0372-522483
Готель «Магнат», вулиця Льва Толстого 16-А
2-місні номери "напівлюкс" – 470 грн. за добу.
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298054-d678115-Reviews-Hotel_MagnatChernivtsi_Chernivtsi_Oblast.html
Довідки за телефоном: 0372-526420
Готелі «Турист», «Черемош» та «Буковина» (2-місні номери) – 300-400 грн. за добу.
Інші готелі міста Чернівці: http://chernivtsi-online.net/zhytlo/hotels

