ПОЕДИНЕЧНО ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ВО ШАХ ЗА 2019 ГОДИНА
17 – 30 МАРТ, СКОПЈЕ (МАКЕДОНИЈА)
РАСПИС

1. Организатори
Владата на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт на Република
Македонија, Шаховската

федерација

на

Македонија, под

покровителство на

Европската шаховска унија.
2. Место на игра, дати и распоред
Турнирот ќе се одржи во Скопје (Македонија) од 17 март (дата на пристигнување)
до 30 март (дата на заминување) 2019 година. Турнирската сала ќе биде во
новоизградениот хотел од пет ѕвезди “Double Tree by HILTON” во Скопје.
Недела

17 март

Ден за
пристигнување

Недела

17 март

19:00

Свечено отворање

Недела

17 март

21:00

Техничка
конференција

Понеделник

18 март

15:00

Коло 1

Вторник

19 март

15:00

Коло 2

Среда

20 март

15:00

Коло 3

Четврток

21 март

15:00

Коло 4

Петок

22 март

15:00

Коло 5

Сабота

23 март

Недела

24 март

15:00

Коло 6

Понеделник

25 март

15:00

Коло 7

Вторник

26 март

15:00

Коло 8

Среда

27 март

15:00

Коло 9

Четврток

28 март

15:00

Коло 10

Петок

29 март

13:00

Коло 11

Петок

29 март

20:00

Свечено затворање

Сабота

30 март

Слободен ден

Ден за заминување

3. Право на учество
Европското првенство е отворено за сите играчи претставници на федерации кои се
членки на Европската шаховска унија, без оглед на нивната титула или рејтинг.
Нема ограничување на бројот на учесници од една федерација. Меѓутоа, само
националните федерации смеат да испраќаат пријави.
Играчите со ФИДЕ код на бугарската шаховска федерација можат да се пријавуваат
само индивидуално и да играат под знамето на ЕКУ (Европска шаховска унија).
4. Пријавување


Крајниот рок за пријавување е 17 февруари 2019 година. Пролонгирање
на овој рок е можно само во случај федерацијата што доцни да даде валидна
причина за доцнењето.



Со цел да се обезбедат соодветни турнирски стандарди само федерациите членки на ЕКУ смеат да поднесат комплетни формулари за пријавување
(види на сајтот) и да ги испратат до лицата за контакт пред крајниот рок за
пријавување

17

февруари.

Некомплетни

формулари

нема

да

бидат

прифатени.


По истекот на крајниот рок организаторот го задржува правото (според
правилата на ФИДЕ) да ги одбие задоцнетите пријави, или, ако постои
можност, да наложи казна од 100 евра за секоја задоцнета пријава.



Секој играч мора плати износ од 100 евра во моментот на нивното
пријавување и пред 17 февруари. Оваа такса е задолжителна и претставува
потврда за учество. Во спротивен случај пријавата ќе се смета за неважечка
и ќе биде одбиена. Оваа такса ги опфаќа транспортните трошоци од и до
скопскиот аеродром, акредитација, карта за идентификација, освежување за
учесниците во салата за игра и други организациски трошоци.



Секој тренер или личност која доаѓа како придружба мора да плати такса во
износ од 50 евра ако сака да ги користи услугите за транспорт и
акредитациите кои се потребни за во салата за игра и свеченостите.

5. Такса за ЕКУ


Во согласност со правилата на ЕКУ, ВМ, ИМ, ФМ, ЖВМ, ЖИМ и ЖФМ се
обврзани да платат такса во износ од 65 евра по лице, додека останатите
играчи се обврзани да платат 130 евра по лице како уписнина. ЕКУ издава
фактури само на националните федерации.



Според правилата на ЕКУ (Чл. Б.9.5.1) уписнината ќе биде платена од страна
на федерациите до ЕКУ пред или на самиот старт на турнирот. Ако
уписнината не е платена за одреден играч до крај на второто коло, тој играч
нема да биде паруван во следните кола.

Таксата за ЕКУ мора да биде платена на сметката на Европската шаховска
унија:
Банка: Credit Suisse, Postfach 357, CH - 6301 Zug Број на сметка: 1835105-42
Носител: European Chess Union National Bank Code: 4835
BIC: CRESCHZZXXX IBAN Code: CH3604835183510542000
6. Патнички информации
Организаторот ќе обезбеди бесплатни транспортни услуги за сите учесници од
скопскиот аеродром до официјалните хотели на 16 и 17 март, како и до скопскиот
аеродром на 30 март.
Организаторот може да обезбеди трансфер и од други аеродроми кои се наведени
подолу. Цените за овие трансфери ќе биде соопштена на интересентите:


Охридски аеродром, околу 3 часа возење,



Приштински аеродром (Косово), околу 3 часа возење и



Софиски аеродром (Бугарија), околу 5 часа возење.

Играчите и придружните лица кои би сакале да го организираат својот трансфер на
своја рака треба јасно да го наведат истото во моментот на пријавување. Во тој
случај тие ќе бидат целосно одговорни за евентуални непријатности или проблеми
со кои би се соочиле.
7. Хотели и исхрана


Резервациите се вршат по редослед на пријавување.



Сите играчи и придружни лица, вклучително и тренерите, се поканети да
престојуваат во официјалните хотели на турнирот.



Резервациите и плаќањето за официјалните хотели мора да биде извршено
пред 17 февруари (краен рок за пријавување) и тоа само преку
организаторот.



Цени за сместување со полн пансион (појадок, ручек и вечера), по лице, на
ден:
Хотел

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

“DoubleTree by HILTON” Skopje
“Russia & Spa” Skopje
“Stone Bridge” Skopje
“Continental” Skopje

5*
4*
5*
4*

Еднокреветн Двокреветна
а соба
соба
128 €
89 €
89 €
69 €
106 €
84 €
89 €
62 €

8. Плаќање


По пополнувањето на формуларот за пријавување, испраќањето до
организаторот и неговото одобрување од страна на последниот,
националните федерации ќе добијат фактури за банкарско плаќање.
Фактурите ќе ги содржат сите потребни информации за банкарското

плаќање.


Испраќачот е обврзан да ги плати сите банкарски трошоци.

9. Квалификации и награди


Европското првенство за 2019 година служи како квалификационен турнир за
ФИДЕ Светскиот куп кој ќе се одржи истата година. Според правилата на
ФИДЕ и одлуката на одборот на ЕКУ, ќе се пласираат 22 играчи*. Во случај
на еднаков број на поени квалификацијата ќе се одредува според Член 11.



Според Член 14.1.1 од Турнирските правила на ЕКУ, ако играчот е отсутен
при доделувањето на наградите на свеченото затворање, неговата/нејзината
награда ќе биде намалена за 20% или минимум од 100 евра.



Вкупниот награден фонд изнесува 100 000 евра.

Конечен пласман
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Награда во евра
20 000
15 000
10 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

Специјални награди
Најдобри машки и женски играчи до 18 години, родени 2001 година или покасно
Место
1
2
3

Награда во евра
1 000
600
400

Сениори родени пред 31.12.1969
Место
1
2
3

Награда во евра
1 000
600
400

Најдобар женски играч
Место
1
2
3

Награда во евра
1 000
600
400

Специјални награди (АШП)
Според договорот помеѓу АШП (Асоцијацијата на шаховски професионалци) и
организациониот комитет, ќе се доделат 6 додатни награди (по 1000 евра секоја,
вкупно 6000 евра) за 6-те највисоко пласирани Премиум членови на АШП кои не
освоиле повисока награда на турнирот.


Играчот може да освои само една награда, и тоа највисоката. Според Член
D.4.5 на Турнирските правилата на ЕКУ, паричните награди се делат
подеднакво помеѓу играчите со ист број поени.



Специјалните награди не се делат и ќе се доделуваат според дополнителните
критериуми.



Шаховската федерација на Македонија ќе ги префрли паричните награди на
сметката на ЕКУ и потоа ЕКУ ќе го изврши плаќањето на сметките на
играчите.

*Според сегашните правила на ФИДЕ за Светскиот куп. ФИДЕ е единствено одговорно тело за бројот на места кои обезбедуваат
квалификација.

10. Дополнителни критериуми
Редоследот на играчите кои имаат ист број поени ќе биде одреден со примена на
следниве дополнителни критериуми, по редослед од (a) до (b) до (c) до (d) до (e) се
додека е потребна:
(a) Резултат од директната средба помеѓу играчите со ист број поени (ова важи
само доколку сите играчи со ист број поени играле помеѓу себе)
(b) Бухолц минус 1
(c) Бухолц
(d) Поголем број на одиграни партии со црни
(e) Поголем број на победи.

11. Систем и контрола
Турнирот ќе се игра по швајцарски систем според Турнирските правила на ЕКУ и
Шаховските правила на ФИДЕ. Контролата на игра ќе биде 90 минути за 40 потези
плус 30 минути за завршување на партијата со додаток од 30 секунди по потез
почнувајќи од првиот. Дозволеното каснење е 15 минути.
12. Дополнителни одредби
Фотографирање со блиц смее да се прави само во првите десет минути од почеток
на колото. Само играчите и судиите смеат да бидат присутни во просторот за игра.
Играчите не смеат да влегуваат во просторот за игра на највисоките табли ако
самите не играат таму. Се додека партијата трае играчот смее да зборува само со
судијата и противникот, како што е превидено со Шаховските правила.
На играчите не им е дозволено да јадат на таблата за време на партиите.

Кодот на облекување на ЕКУ е детално опишан во Правилата на ЕКУ (кратки
панталони, влечки, очила за сонце, капи – освен од религиозни причини итн. не
се дозволени).
Препораките на ЕКУ за спречување нечесна игра, Етичкиот код на ФИДЕ и Кодот
за фер-плеј на ЕКУ важат за сите Европски првенства и сите играчи, судии,
организатори се обврзани да ги следат овие правила.

13. Процедури при жалби
Жалби против одлуките на Главниот судија мора да бидат поднесени во пишана
форма до Претседателот на Одборот за жалби во рок од еден час по завршувањето
на колото.
Жалбата мора да биде проследена со депозит од 200 евра од страна на играчот што
ја поднесува. Во случај жалбата да се усвои овие средства ќе бидат вратени. Во
случај жалбата да биде одбиена депозитот ќе биде доделен на Европската шаховска
унија. Жалбата мора да биде поднесена од играчот. Решението на Одборот за жалби
е конечно.
14. Судии и Одбор за жалби
Името на Главниот судија, замениците и членовите на Одборот за жалби ќе бидат
објавени од страна на ЕКУ не подоцна од 20 февруари 2019.

15. Здравствени услуги
За време на турнирот ќе бидат достапни здравствени услуги во согласност со
Турнирските правила на ФИДЕ. Играчите треба да имаат осигурување во случај на
здравствени ризици и несреќи за време на турнирот.
16. Локални информации



Стандардна волтажа во Македонија е 220 волти.
Локалната валута е Македонски денар. 1€ = 61,50 денари

17. Информации за виза
Жителите

на

следниве

земји

немаат

потреба

од

виза

за

Република

Македонија:


ЕУ земјите-членки и потписничките на Шенген договорот имаат право
да влезат во Република Македонија со важечка лична карта.



Трети земји со постојан престој во земјите на ЕУ или земји потписнички на Шенген договорот смеат да престојуваат во Република
Македонија до 15 (петнаесет) дена на секое влегување на територијата на
Република Македонија, при што вкупното времетраење на престојот не смее
да биде подолго од 3 (три) месеци во временски дијапазон од 6 месеци,
почнувајќи од датата на првото влегување на територијата.



Трети земји со Шенген виза за повеќекратни влезови тип Ц, валидна
најмалку 5 (пет) дена после планираниот престој во Република
Македонија,
(петнаесет)

може

дена

на

да

престојуваат

секое

во

влегување

Република
на

Македонија

територијата

на

до

15

Република

Македонија при што вкупното времетраење на престојот не смее да биде
подолго од 3 (три) месеци во временски дијапазон од 6 месеци, почнувајќи
од датата на првото влегување на територијата.


Државјани на трети земји со валидна британска, канадска или
американска (САД) виза со важност најмалку 5 (пет) дена после
планираниот престој во Република Македонија може да престојуваат во
Република Македонија до 15 (петнаесет) дена на секое влегување на
територијата на Република Македонија при што вкупното времетраење на
престојот не смее да биде подолго од 3 (три) месеци во временски дијапазон
од 6 месеци, почнувајќи од датата на првото влегување на територијата.



Државјани на Албанија, Босна и Херцеговина, Израел, Косово, Црна
Гора, Молдавија и Србија.



За државјаните на Руската Федерација, Украина, Азербејџан, во

периодот од 16 март 2018 година до 15 март 2019 година не се потребни
визи за престој до три месеци за секој шест - месечен период. Се очекува
Владата на Република Македонија повторно да усвои таква одлука за
периодот од 16 март 2019 година то 15 март 2020 година.
Играчите на кои им е потребна виза (државјани на Ерменија, Грузија,
Белорусија), потребно е да го контактираат Организациониот комитет пред 1
февруари 2019 година за да аплицираат во соодветната амбасада на Република
Македонија.

Организациониот

комитет

ќе

обезбеди

покана

и

потврда

на

резервацијата во официјален хотел по извршеното плаќање. Организациониот
комитет не превзема одговорност за ненавремени или нецелосни апликации.
За дополнителни информации во врска со визите Ве молиме да го контактирате:
-

Јани Богоевски, jani.bogoevski@mfa.gov.mk

Во секој случај, ако планирате да учествување, Ве молиме да проверите дали ви
треба виза http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid
=437&lang=en

18. Контакт информации
Лица за контакт:
-

Александар Чоловиќ, тел. +389 (0)71 554 564

–

Иван Кочовски, e-mail: eicc2019mk@gmail.com

Официјална веб-страна: www.eicc2019.mk
-

Овластен партнер одговорен за аеродромски трансфери, хотели и
сместување:

Патничка агенција "Pine Holidejs" Скопје, Македонија
e-mail: holidaycompa@gmail.com
www.macedoniaholiday.com

