
                         

 

                                                     Чемпіонат Європи з швидких шахів в 2017 році 

                                                             Катовіце, 16-17 грудня 2017 року 

                                                                                 Положення 

I. ОРГАНІЗАТОРИ 

Сілезька шахова федерація та Польська шахова федерація під егідою Європейського 

шахового союзу 

Місто Катовіце 

II. ДАТА ТА ВІДОМОСТІ 

16-17 грудня 2017 р 

Спортивно-розважальний центр "Сподек" 

Катовіце, ul.Korfantego 35 

https://goo.gl/maps/6XYeUSdBMXG2  

III. ВЕБ-САЙТ www.katowice2017.eu  (реєстрація починається з 2 жовтня) 

IV. ДИРЕКТОР ТУРНІРУ 

ІО Лукаш Турлей 

e-mail: office@katowice2017.eu  

V. ГОЛОВНИЙ АРБІТР 

ІА Томаш Делега 

e-mail: t.delega@pzszach.pl  

VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ, УЧАСНИКИ ТУРНІРУ, УМОВИ УЧАСТІ 

Чемпіонат буде проведено по швейцарській системі, в 11 турів, з контролем часу 15 

хвилин + 10 секунд починаючи з першого ходу. 
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Чемпіонат відкритий для всіх гравців, які представляють шахові федерації, які є 

членами ECU (зони ФІДЕ від 1.1 до 1.10), незалежно від їхнього титулу та рейтингу. 

Кількість учасників на федерацію не обмежена. 

Реєстрація починається після 2 жовтня 2017 року.  

Заява повинна надсилатися через он-лайнову форму на офіційному веб-сайті 

чемпіонату www.katowice2017.eu.  

Обов»язкове підтвердження на prohorov@chessclub.lviv.ua  

Кінцевий термін реєстрації - 26 листопада 2017 року. 

Плата за внески та бронювання житла не пізніше 26 листопада 2017 року. 

Банківські реквізити: (для платежів в євро): 

Beneficiary`s Bank: 

BNP PARIBAS BANK 

SWIFT: PPABPLPK 

Beneficiary`s Account: 

PL43 1600 1462 1019 5563 7000 0003 

Beneficiary: 

Slaski Zwiazek Szachowy 

Будь ласка, зазначте імена відповідних гравців. 

Примітки: 

1. Внесок за участь не повертається. 

2. Вступні внески для гравців, які реєструються або платять після 26 листопада 2017 

року, будуть подвоїтися. 

3. Всі банківські перекази за банківський переказ сплачуються гравцями. 

4. Список гравців, які сплатили внесок, і гравці, які забронювали проживання в готелі, 

будуть регулярно оновлюватися на веб-сайті турніру. 

5. У разі сумнівів, будь ласка, зв'яжіться з Організаторами електронною поштою за 

адресою: office@katowice2017.eu  

6. Ті гравці, які зареєструвалися після 26 листопада 2017 року, зможуть брати участь 

лише у випадку наявності місць. 

7. Організатори залишають за собою право приймати таких гравців починаючи з 2 

раунду. 
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8. Гравцям, які бажають отримати рахунок, просимо надіслати всю необхідну 

інформацію заздалегідь до Директора турніру за адресою: office@katowice2017.eu  

9. Організатори залишають за собою право перевірити дані, надані в заявках 

гравцями без рейтингу. 

VII. Турнірний внесок 

Стартовий внесок для рейтингових гравців становитиме 35 євро (включно плата в 

розмірі 10 євро в Європейський шаховий союз), 

Стартовий внесок для гравців, що не мають рейтинга, становитиме 40 євро (включно 

з платою 10 євро в Європейський шаховий союз). 

Кожен гравець повинен сплатити 10 євро в Європейський шаховий союз лише один 

раз, навіть якщо він/вона бере участь як у Європейському чемпіонаті з швидких 

шахів, так і в європейському чемпіонаті з бліцу. 

Примітка: 

Наступні категорії гравців, зареєстрованих не пізніше 26 листопада 2017 року, не 

платять внесок: 

призери чемпіонату Європи з швидких шахів в 2016 році, 

жіночі гравці з рейтингом ELO з рапіду 2400 і вище на 1 липня 2017 року 

гравці з рейтингом ELO з рапіду 2600 і вище на 1 липня 2017 року. 

VIII. ВЕРИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

Внесення імені гравця в список, опублікований на сайті www.katowice2017.eu , 

підтвердить, що він/вона був прийнятий до турніру. Такий гравець може взяти участь 

у першому турі, за умови, що він/вона сплатила вступний внесок. 

IX. РОЗКЛАД 

Субота, 16.12.2017 Неділя 17.12.2017 

 Прибуття та реєстрація 10.00 Тур 7 

Субота, 16.12.2017  11.15 Тур 8 

8.00 - 9.00 реєстрація 12.30 Тур 9 

10.00 Церемонія відкриття 13.00-15.00 Перерва на обід 

10.30 Тур 1 15.00 Тур 10 

11.45 Тур 2 16.15 Тур 11 

13.00 Тур 3 17.00-18.00 Вечеря 

14.00-16.00 Перерва на обід 18.30 Церемонія закриття 

16.00 Тур 4   

17.15 Тур 5   

18.30 Тур 6   
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Х. ПРИЗОВИЙ ФОНД 

Призовий фонд: € 21,000 

Головні призи: €16,900 

 1 місце €4000 9-10 місця €600 

  2 місце €2500 11-12 місця €500 

              3 місце €1500 13-14 місця €450 

              4 місце €100 15-17 місця €200 

              5-6 місця €800 18-20 місця €150 

              7-8 місця €700 21-24 місця €100 

 

Спеціальні призи:  € 4,200 

Категорія 1 місце 2 місце 3 місце 

Краща жінка 400 300 200 

Кращий сеньор що народився 1957 
року або старше 

150 100  

Кращий юніор 1999 або молодше 150 100  

Краща юніорка 1999 або молодше 150 100  

Кращий юніор 2003 або молодше 100 75  

Краща юніорка 2003 або молодше 100 75  

Кращий юніор 2007 або молодше 100 75  

Краща юніорка 2007 або молодше 100 75  

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 2600 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 2400 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 2200 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 2000 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 1800 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 1600 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 2200 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 2000 

100   

Кращий гравець що має рейтинг 
нижче 1400 або без рейтингу 
 
 
 

100   



 

Крім того, на церемонії закриття відбудуться дві втішні призи серед учасників, які не 

отримали грошових призів у жодній з конкурентів та які присутні на церемонії 

закриття. 

Примітка: 

Кожен гравець може виграти лише один приз (найбільший). 

Головні призи будуть рівномірно розподілені серед гравців з однаковою кількістю 

очок. 

Спеціальні призи не будуть розділені. Якщо гравець виграв більше одного призу, 

 він/вона буде нагороджений найбільшим. 

Якщо призи рівні, гравець отримає призи у такому порядку: 

1. Кращий жіночий юніор (починаючи з наймолодшої групи); 

2. Кращий молодший гравець (починаючи від наймолодшої групи); 

3. Кращий гравець, народжений у 1957 році або раніше; 

4. Кращий жіночий гравець; 

5. Найкращий рейтинговий гравець (починаючи з найнижчого рейтингу). 

Всі призи оподатковуються. Податки будуть стягнені відповідно до чинного 

законодавства у Польщі. 

Зауваження: 

- 10% для призів вартістю менше 760 злотих (~ 180 євро) 

- порядок виплати призів буде оголошено пізніше. 

 

Найкращий польський гравець 150 

Найкращий польська гравчиня 150 

Найкращий польський гравець сеньор 100 

Найкращий польський юніор 1999 і молодше 100 

Найкраща польська юніорка 1999 і молодше 100 

Найкращий польський юніор 2003 і молодше 75 

Найкраща польська юніорка 2003 і молодше 75 

Найкращий польський юніор 2007 і молодше 50 

Найкраща польська юніорка 2007 і молодше 50 



XI. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ 

Безкоштовне розміщення (одномісні номери) в офіційному готелі змагань з 14 по 17 

грудня 2017 року буде надано 10 гравцям з найвищим рейтингом, які зареєструються 

не пізніше 26 листопада 2017 року; 

безкоштовне проживання (двомісні номери) в офіційному готелі змагань з 14 по 17 

грудня 2017 року буде надано 11-20 гравцям з найвищим рейтингом, які 

зареєструються не пізніше 26 листопада 2017 року; 

безкоштовне розміщення (одномісний номер) в офіційному готелі змагань з 14 по 17 

грудня 2017 року буде надано самому гравцеві, який має найвищий рейтинг, які 

зареєструються не пізніше 26 листопада 2017 року; 

безкоштовне проживання (двомісний номер) в офіційному готелі змагань з 14 по 17 

грудня 2017 року буде надано 2-ї та 3-й найвищому рейтингу жіночих гравців, які 

зареєструються не пізніше 26 листопада 2017 року; 

Організатори покривають витрати на проїзд (до 200 євро за квитками) для 5 гравців з 

найвищим рейтингом, які зареєструються не пізніше 26 листопада 2017 року; 

Особливі умови для гравців з рейтингом ELO не менше 2700 (жінки-гравці з 

рейтингом ELO не менше 2600) повинні бути обговорені індивідуально з Директором 

турніру, електронною поштою: office@katowice2017.eu  

Примітка: 

Буде застосовано ELO з швидких шахів, що діє з 1 жовтня 2017 року. 

XII. ПРОЖИВАННЯ 

Перший офіційний готель: 

Готель "Арсенал Палас" **** 

Веб-сайт: http://www.hotelediament.pl/en/hotel-diament-arsenal-palace-en/  

а) Стандартні номери 

одномісний номер - € 45 / номер за ніч 

двомісна кімната - € 50 / номер за ніч 

б) Покращені номери 

одномісний номер - € 60 / номер за ніч 

двомісний номер - € 70 / номер за ніч 
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в) Усі номери вказані зі сніданком 

Другий офіційний готель: 

Парк Готель **** Diament Катовіце 

http://www.hotelediament.pl/en/park-hotel-diament-katowice-en/  

а) Стандартні номери 

одномісний номер - € 40 / номер за ніч двомісний номер - € 45 / номер за ніч 

б) Покращені номери 

одномісний номер - € 60 / номер за ніч двомісний номер - € 70 / номер за ніч 

Третій офіційний готель: 

Ibis Katowice Centrum 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6601-ibis-budget-katowice-

centrum/index.shtmla)  

Стандартні номери 

одномісний номер - € 27 / номер за ніч 

двомісний номер - € 30 / номер за ніч 

У вартість всіх номерів входить сніданок 

XIII. Трансфер 

За бажанням організатори організують трансфер з аеропорту Катовіце та аеропорту 

Краків до офіційних готелів 14 грудня та від офіційних готелів до аеропортів 18 

грудня (двостороння, ціна €20 KTW, €40 KRK). Якщо це необхідно, організатор може 

прийняти спеціальні запити гравців. 

XIV. СТРАХУВАННЯ 

Гравці повинні застрахуватися від ризиків для здоров'я та аварій на період 

чемпіонату. 

XV ВІЗИ 

Учасники, яким потрібна віза, будуть звільнені від плати за візи. 

Особи, які бажають отримати запрошення від організаторів у візу, мають проживати 

в одному з офіційних турнірів готелів. 
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Особи, які збираються перебувати в інших готелях, а не офіційних готелях турніру, не 

отримають візову підтримку. 

Організатори не несуть відповідальності за видачу Листа запрошення для візових 

цілей, якщо надана необхідна інформація (ім'я, прізвище, домашня адреса, номер 

паспорта, дата видачі та дата закінчення терміну дії, назва офіційного офісу турніру, 

обраного), подана пізніше ніж 1 листопада 2017 року. 

Особи, які потребують візової підтримки, просимо звертатися до організаторів 

office@katowice2017.eu  

XVI Турнірний офіс 

E-mail: office@katowice2017.eu  
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