Personal-team European Youth Draughts-64 Championship 2019
Особисто-командний молодіжний чемпіонат Європи з шашок-64

1) Організатори

FMJD – Секція російський шашок

: section64@bk.ru

* FMJD – Координатор секції бразильських шашок

: Mr. İbrahim İSMAYİLOV
mail address : ibragim2002@mail.ru

2) Офіційний готель організаторів:
NAZAR BEACH HOTEL
www.nazarhotels.com
Fevzi çakmak Mah. No: Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi No:27 Karpuzkaldıran Antalya
+90 242 255 51 05

info@nazarhotels.com

Реєстрація: Розміщення можливе лише в місцях, наданих організаторами.

3)Місце проведення:
NAZAR BEACH HOTEL
Fevzi çakmak Mah. No: Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi No:27 Karpuzkaldıran Antalya

4) Програма:
День

Дата

Час

Понеділок

22-04-2019

Приїзд та реєстрація

Технічна нарада (ігрова зала)

Вівторок

23-04-2019

10.00

Відкриття

14:00

Бліц

Середа

24-04-2019

09.30

Швидкі

15:00

Швидкі

Четвер

25-04-2019

09:30

тур 1

15:00

тур 2

П’ятниця

26-04-2019

09:30

тур 3

15:00

тур 4

Субота

27-04-2019

09:30

тур 5

15:00

тур 6

Неділя

28-04-2019

09:30

тур 7

Понеділок

29-04-2019

09:30

тур 8

Вівторок

30-04-2019

09:30

тур 9

20:00

Закриття

Середі

01-05-2019

Роз’їзд

5) Учасники
U 27 – Молодь хлопці – народжені в 1993 та пізніше
U 27 – Молодь дівчата
U 20 - Юніори хлопці - народжені в 2000 та пізніше
U 20 - Юніорки дівчата
U 17 – хлопці – кадети – народжені в 2003 та пізніше
U 17 - дівчатка – кадетки
U 14 - Хлопчики – мінікадети – народжені в 2006 та пізніше
U 14 - дівчатка – мінікадетки
U 11 - хлопчики – надії – народжені в 2009 та пізніше
U 11 - дівчатка – надії
U 9 - хлопчики – міні-надії – народжені в 2011 та раніше
U 9 - дівчатка – міні-надії дівчатка

5.1. До змагань допускаються учасники, які вчасно заповнили відповідну форму, зареєструвалися
відповідно з правилами та сплатили турнірний внесок. Кількість учасників від країни – не
лімітована. Учасники зобов’язані дотримуватися правил змагань. Учасники зобов’язані бути
присутні на церемоніях відкриття та закриття змагань. Всі учасники повинні мати медичні
страховки на час змагань.
5.2. У віковій групі молоді (хлопців та дівчат) до 27 років буде окремо виведений результат
чемпіонату Європи серед студентів.
5.3. Заявки на участь від національних федерацій мають бути подані до 8 квітна 2019 року на
адресу e-mail: section64@bk.ru

6) Кількість гравців у групах
Немає обмеження кількості учасників у групах. До участі допускаються всі бажаючі.

7) Види програми
Класика, бліц, рапід

8) Технічні деталі
Класична програма

(мікроматчі з двох партій) – система Фішера контроль 30 хв. + 30 сек.)

Швидка програма

(мікроматчі з двох партій) – система Фішера контроль 8 хв. + 4 сек.)

Блискавична програма (мікроматчі з двох партій) – система Фішера контроль 3 хв. + 2 сек.)
Система проведення (швейцарська чи кругова) та кількість турів будуть визначені залежно від
кількості учасників суддівською колегією.
Буде використана офіційна версія програми Draughts Arbiter.

9. Визначення командних місць.
9.1 За більшою кількістю очок, набраних 12-ма кращими учасниками в змаганнях з класичної гри
(один учасник з кожної вікової групи від країни – хлопці та дівчата).
9.2 При рівності набраних очок – місце команди визначається за найменшою сумою зайнятих
учасниками команди місць.
10. Реєстраційний внесок до FMJD-64 секції російських шашок:
30 Euro (класика), 10 Euro (бліц), 10 Euro (швидкі) .

9) Проживання та харчування
Організатори забезпечують проживанням та харчуванням (триразовим) з 22 квітня до 1 травня
лише для одного учасника від кожної країни – члена ФМЖД в кожній віковій групі 2000-2002;
2003-2005; 2006-2008, 2009-2010 (всього 4 учасники).
Їх проїзд, а також проживання, харчування, проїзд та проживання тренерів оплачують організації,
що відряджають.
Учасники, які забезпечуються проживанням та харчуванням, зобов’язані приймати участь у всіх
трьох видах програми: класиці, рапіді, бліці.
Інші гравці, тренери, батьки та інші особи (в двомісних номерах) – 30 євро на добу з особи.

Тримісні номери – 28 євро в день з особи (кількість кімнат обмежена)
одномісні номери – 40 євро в день з особи. Можлива оплата проживання готівкою.

Дедлайн реєстрації та бронювання готелю:
1) має бути здійснено до 12квітня
2) надсилати на адресу е-mail - ibragim2002@mail.ru (Ibragim Ismailov)

11) Різне

Офіційний website: fmjd.org

12) Транспорт :
Організатори пропонують шаттл від аеропорту до Анталії. Ціна – 30 євро в обидва боки і має бути
повідомлено організаторів не пізніше 12 квітня. Реєструватися за e-mail: ibragim2002@mail.ru

