
Особистий чемпіонат Європи з шахів  

Легниця (Польща) 4-17 травня 2013  

 

ПОЛОЖЕННЯ  

 

1. ОРГАНІЗАТОРИ  

Польський Вроцлавський Шаховий клуб під егідою Європейського 

Шахового Союзу.  

Польський Вроцлавський Шаховий клуб, 1, P53-126 Wroclaw Al. 

Wisniowa 47. 

Електронна пошта: biuro@polonia.wroclaw.pl URL: 

www.polonia.wroclaw.pl  

Польська шахова федерація, URL: www.pzszach.pl  

 

2. Місце, терміни, розклад  

Чемпіонат буде проходити в м. Легниця, Польща з 04 травня  (день 

приїзду) по 17 травня (день від'їзду) 2013 року.  

Турнір проходитиме в  Qubus Hotel 4 *  

 Розклад 

Субота 04.05 День приїзду 

Субота 04.05  -  22.00 Церемонія відкриття 

Субота 04.05  -  23.00 Технічна нарада 

Неділя 05.05  -  15.00 1тур 

Понеділок 06.05  -  15.00 2 тур 

Вівторок 07.05  -  15.00 3тур 

Середа 08.05  -  15.00 4 тур 

Четвер 09.05  -  15.00 5тур 

П’ятниця 10.05  -  15.00 6 тур 
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Субота 11.05  -  15.00 7 тур 

Неділя 12.05 День відпочинку 

Понеділок 13.05  -  15.00 8 тур 

Вівторок 14.05  -  15.00 9 тур 

Середа 15.05  -  15.00 10 тур 

Четвер 16.05  -  13.00 11 тур 

Четвер 16.05  -  21.00 Церемонія закриття 

П’ятниця 17.05  -  12.00 Від’їзд учасників 

 

Головний арбітр може вносити зміни в наведений вище розклад 

турніру. Такі зміни будуть оголошені своєчасно. 

  

3. УЧАСТНИКИ  

Європейський індивідуальний чемпіонат є відкритим для всіх гравців, 

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 учасників від кожної федерації, але заявки повинні 

бути відправлені виключно  національними  федераціями.  

 

4. КВАЛІФІКАЦІЙНІ МІСЦЯ 

Чемпіонаті Європи 2013 року є відбірковим змаганням до наступного 

Кубку світу. Відповідно до правил ФІДЕ та рішення Ради ЄШС, 23 гравці 

будуть кваліфіковані до Кубку світу. 

  

5. СИСТЕМА  ГРИ ТА КОНТРОЛЬ ЧАСУ У ПАРТІЯХ  

Чемпіонат буде організований 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, 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 Турнірні Правила ФІДЕ.  

У випадку, якщо є 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 Правила ЄШС відносно 

дрес-коду (Глава B Стаття 13)  

 



8. ГОЛОВНИЙ АРБІТР  

Головний арбітр буде призначений президентом ЄШС до 1 березня 

2013 року.  

 

9. АПЕЛЯЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

Імена голови та членів Апеляційного комітету будуть опубліковані до 1 

березня 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 100 000 євро  

 

Місце  Основні призи: 

(90 950 EUR) 

Спеціальні 

(перфоманс мінус 

рейтинг): 9050 EUR 

1 14,000 1,000 

2 11,000 900 

3 9,000 850 



4 7,000 800 

5 5,500 750 

6 4,700 700 

7 4,200 650 

8 3,700 600 

9 3,300 550 

10 2,850 500 

11 2,550 450 

12 2,350 400 

13 2,200 350 

14 2,100 300 

15 2,000 250 

16 1,900   

17 1,800   

18 1,700   

19 1,600   

20 1,500   

21 1,400   

22 1,300   

23 1,200   

24 1,100   

25 1,000   

  

Відповідно з до польського законодавства всі призи оподатковуються 

за ставкою 10%.  



Гравець може отримати тільки один приз. Якщо призер відсутній під 

час церемонії закриття, його призові кошти будуть зменшені на 20% з 

мінімумом у 150 EUR. За перші 3 місця передбачені кубки та медалі. Згідно 

зі статтею 4.4 Турнірних Правил ЄШС, грошові призи будуть поділені 

порівну між гравцями з однаковою кількістю очок. Призові кошти будуть 

перераховані ЄШС на банківські рахунки учасників.  

 

12. РЕЄСТРАЦІЯ  

Форми заявки з офіційного сайту чемпіонату заповнюються та 

відсилаються національними федераціями у термін до 15 березня. Це є дата 

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 Правил ЄШС володарі титулів GM, IM, FM (а також 

WGM, WIM, WFM) зобов'язані сплатити внесок у розмірі 65 € за особу, в той 

час як інші гравці зобов'язані сплатити внесок у розмірі 130 € за особу .  

Відповідно до Правил ЄШС (ст. B.9.5.1), вступний внесок сплачується 

федераціями учасників ECU до початку або в момент початку змагань. Якщо 

внесок не сплачується до кінця 2-го туру, ці учасники будуть виключені з 

процесу утворення пар учасників у наступних турах.  

 

14. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок складає 80 євро за гравця. Організаційний 

внесок включає в себе:  

- Трансфер від і до аеропорту Вроцлав (80 км) на автобусі  

- Вода, кава і чай для гравців в ігровому залі під час туру  

Всі організаційні внески повинні бути сплачені до закінчення строку 

реєстрації - 15 березня 2013 року на наступний банківський рахунок:  



KLUB SZACHOWY POLONIA WROCŁAW SP. Z O.O. 

 AL. WIŚNIOWA 47 

 53-126 WROCŁAW 

 BANK: ING BANK ŚLĄSKI 

 UL. SOKOLSKA 34 

 40-086 KATOWICE 

 SWIFT (BIC): INGBPLPW 

 IBAN: PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312 

 

15. РОЗМІЩЕННЯ  

Розміщення учасників ( повний пансіон у розрахунку на одну особу) на 

період 04-17.05: 

 

 

Готелі рекомендовані організатором:  

 

 

 

 

      Готель       Номер  

Вартість для 

однієї персони 

з повним 

пансіоном 

Ціна за одну ніч 

з повним 

пансіоном 

Hotel Qubus 4* 3 345 € 65 € 

2 1040 € 80 € 

1 1235 € 95 € 

Hotel Ksiazecy 

3* (5 хвилин 

від  Qubus) 

2 345 € 65 € 

1 1040 € 80 € 



Hotel 

Kamienicz10 

minutes from 

Qubus) 

3 585 € 45 € 

2 650 € 50 € 

1 345 € 65 € 

Hotel Partowy 

2* (5 хвилин 

від Qubus) 

3 585 € 45 € 

2 650 € 50 € 

1 345 € 65€ 

Dorm 

(гуртожиток у 

15 хвилинах від 

Qubus) 

2 364 € 28 € 

1 455 € 35 € 

 

 Підтвердження бронювання розміщення тільки після перерахування 

усіх сум на банківський рахунок Польського Вроцлавського Шахового клубу. 

  

16. ТРАНСФЕР 

На вимогу супроводжуючих осіб організатор забезпечить трансфер з 

аеропорту Вроцлав (80 км) - 60 € на одну особу зворотній квиток на автобус.  

Ці транспортні послуги будуть доступні 4 травня (прибуття) та  17 

травня (вибуття). При необхідності організатор може прийняти спеціальні 

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. ОПЛАТА  

Внески у ЄШС (вступні внески) повинні бути сплачені на наступний 

рахунок:  



European Chess Union 

Bank: Credit Suisse 

Postfach 357, CH-6301 Zug 

Account: 1835105-42 

National Bank Code: 4835 

BIC: CRESCHZZXXX 

IBAN Code: CH3604835183510542000  

До 15 березня організаційні внески, платня за розміщення та трансфер 

повинні бути перераховані на наступний рахунок:  

KLUB SZACHOWY POLONIA WROCŁAW SP. Z O.O. 

 AL. WIŚNIOWA 47 

 53-126 WROCŁAW 

 BANK: ING BANK ŚLĄSKI 

 UL. SOKOLSKA 34 

 40-086 KATOWICE 

 SWIFT (BIC): INGBPLPW 

 IBAN: PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312  

Будь ласка, вкажіть номер рахунку рахунку-проформи на платіжному 

дорученні.  

Усі банківські комісії мають бути сплачені  відправником. Якщо він їх 

не сплатив, організатори нададуть рахунок, який повинен бути сплачений до 

початку другого туру.  

 

18. ВІЗИ  

Федерації або гравці, які потребують візової допомоги від Організатора 

повинні зареєструватися за відповідними формами (Інтернет) та надати 

відскановану копію паспорта у термін до 15 квітня 2012 року . ЖОДНОГО 

візового запрошення не буде зроблено без  надісланої відсканованої копії 

паспорта та здійснення усіх платежів. Візові запрошення для 



супроводжуючих осіб будуть розіслані, тільки за умови розміщення останніх 

у рекомендованих (офіційних) готелях.  

Важливо: шенгенська віза дійсна для Польщі.  

 

19. 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.  

 

20. МЕДИЧНА ДОПОМОГА  

Під час турів буде організоване медичне обслуговування відповідно до 

Турнірних правил ФІДЕ.  

 

21. ТУРНІРНИЙ ОФІС  

Всю необхідну учасникам інформацію можна отримати на офіційному 

сайті турніру: www.eicc2013.pl  

Директор турніру: пан Артур Чиж  

адреса електронної пошти: office@eicc2013.pl  
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