vamtkiceb: q. baTumis
a(a) ip-"saWadrako klub nona"-s
direqtori:
/g. Wanturia/
------

----------------------

2019 w.

შეთანხმებულია: saqarTvelos
Wadrakis federaciis
prezidenti:
/g. giorgaZe/
------

----------------------

2019 w.

მე-5 საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი
“ბათუმის მერიის თასი – 2019”
ბათუმი, საქართველო, 01-12 ივლისი, 2019 წელი
დებულება
ორგანიზატორები:
• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია.
• ბათუმის "საჭადრაკო კლუბი ნონა"
• საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.
საინფორმაციო მხარდაჭერა:
• აჭარის ტელევიზია და რადიო
• გაზეთი "აჭარა"

1. ფესტივალის ტურნირები
1.1 A ღია ტურნირი (ფიდეს რეიტინგი 2200 და მეტი, აგრეთვე ფიდეს წოდებიანი
მოჭადრაკეები: GM, IM, FM , WGM, WIM, WFM)
1.2 B ღია ტურნირი (ფიდეს რეიტინგი 2200-ზე ნაკლები, აგრეთვე ყველა მსურველი)
1.3 C ღია ტურნირი (ფიდეს რეიტინგი 1600-ზე ნაკლები, აგრეთვე ყველა მსურველი)
1.4 ღია ბლიც ტურნირი
1.5 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკებს შორის (2007 წ და შემდეგ დაბადებულნი)
1.6 12 წლამდე ასაკის გოგონებს შორის (2007 წ და შემდეგ დაბადებულნი)
1.7 10 წლამდე ასაკის ჭაბუკებს შორის (2009 წ და შემდეგ დაბადებულნი)
1.8 10 წლამდე ასაკის გოგონებს შორის (2009 წ და შემდეგ დაბადებულნი)
1.9 8 წლამდე ასაკის ჭაბუკებს შორის (2011 წ და შემდეგ დაბადებულნი)
1.10 8 წლამდე ასაკის გოგონებს შორის (2011 წ და შემდეგ დაბადებულნი)

2. ფესტივალის სათამაშო წესები
2.1 დროის კონტროლი:
ღია A და B ტურნირებში - 90 წუთი 40 სვლაზე, შემდეგ 30 წუთი პარტიის ბოლომდე, 30
წამის დამატებით ყოველ სვლაზე.
ღია C ტურნირში და ასაკობრივ ტურნირებში U8, U10, U12 - 90 წუთი პარტიის ბოლომდე, 30
წამის დამატებით ყოველ სვლაზე.
2.2 ფესტივალის ტურნირები გაიმართება შვეიცარული სისტემით, 9 ტურად.
2.3 კენჭისყრა ჩატარდება კომპიუტერული პროგრამით – SwissManager.

3. ფესტივალში მონაწილეობა
ფესტივალში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა მსურველს ასაკობრივი ცენზის დაცვით.
დაბადების მოწმობის წარმოდგენა აუცილებელია.
მონაწილეს რეგისტრაციის გავლა შეუძლია ონლაინ რეჟიმში.
ბათუმში ჩამოსვლის შემდეგ, მონაწილისთვის სავალდებულოა რეგისტრაციის დადასტურება,
რეგისტრაციისთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვამდე.
მონაწილე, რომელიც არ დაადასტურებს რეგისტრაციას, არ იქნება გათვალისწინებული პირველი
ტურის კენჭისყრაში.
საწევროს გადახდა არ ათავისუფლებს მონაწილეს რეგისტრაციის დადასტურების
აუცილებლობისაგან.

4. ფესტივალის განრიგი

01 ივლისი

02 ივლისი
03 ივლისი
04 ივლისი
05 ივლისი
06 ივლისი
06 ივლისი
07 ივლისი
08 ივლისი
09 ივლისი
10 ივლისი
11 ივლისი
12 ივლისი

ჩამოსვლის დღე
რეგისტრაცია
რეგისტრაცია
გახსნა
1 ტური
2 ტური
3 ტური
4 ტური
5 ტური
მინი ტურნირი ფეხბურთში
6 ტური
7 ტური
8 ტური
9 ტური
დახურვა
ღია ბლიც ტურნირი
გამგზავრება

ღია
A&B&C

ჭაბუკები და გოგონები
U8, U10, U12

10.00-20.00
09.00-14.00
15.30
16.00
15.00
15.00

10.00-20.00
09.00-10.00
15.30
11.00
15.00
15.00

15.00
11.00
17.00
15.00
15.00
15.00
11.00
19.00
17.00

15.00
11.00
15.00
15.00
15.00
11.00
19.00

5. გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება
5.1 თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება შემდეგი
მაჩვენებლებით:
ა. ბუჰგოლცი -1 (უდაბლესის გამოკლებით);
ბ. ბუჰგოლცი;
გ. მოგებების რაოდენობა;
დ. პროგრესი (რეგრესით);
5.2 ყველა ტურნირში გამარჯვებული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან ბათუმის მერიის
თასებით, მედლებით , დიპლომებით და ფულადი პრიზებით.

5.3 ტურნირებში მონაწილე ბათუმის ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ნონას წევრებიდან გამოვლინდება
და თასით, დიპლომით, ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვდება:
- საუკეთესო შედეგის მქონე ჭაბუკი და გოგონა;
- ყველაზე პატარა ასაკის ჭაბუკი და გოგონა.

6. საპრიზო ფონდი – 48 650 ლარი
პრიზები დაიბეგრება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ტურნირი
ღია A
ღია B

ღია C
12 წლამდე ჭაბუკები
12 წლამდე გოგონები
10 წლამდე ჭაბუკები
10 წლამდე გოგონები
8 წლამდე ჭაბუკები
8 წლამდე გოგონები
ბლიც ტურნირი
Blitz

კატეგორია
ვაჟები
ქალები
ვაჟები
ქალები
U16 ჭაბუკი
U16 გოგონა
U14 ჭაბუკი
U14 გოგონა
სინიორი (50+)
კაცი
ქალი
სინიორი (65+)
კაცი
ქალი

ვაჟები
ქალები
U16
U14

1
2
3
4
7000 4000 3000 2000
2000 1000 800
1700 1300 1000 800
900 600 400
400
300
300
200

5
1500

6
7
1200 1000

8
800

600

500
400
500
400
800
400
350
350
300
300
250
400
200
100
100

600
300
250
300
250
250
200
300

400
250
200
200
200
200
150
200

200
200
150
150
150
100
100
100

100
100
100
100
100
50
50

- თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში პრიზი არ იყოფა.
- ერთი და იგივე მონაწილის მიერ ერთ ტურნირში რამოდენიმე პრიზის მოპოვების შემთხვევაში
პრიზიორს გადაეცემა მხოლოდ ერთი უდიდესი პრიზი.
- პრიზების, მათ შორის თასების და საჩუქრების მისაღებად სავალდებულოა დახურვაზე
დასწრება.

6.1 მწვრთნელთა კონკურსი:
8, 10 და 12 წლამდე ასაკობრივ ტურნირში 1-5 ადგილებზე გასული მოჭადრაკეების
მწვრთნელები დაჯილდოვდებიან ფულადი პრიზებით:
ტურნირი
8, 10, 12 წლამდე
ჭაბუკები და გოგონები

ადგილი / ფულადი ჯილდო ლარში
I
II
III
IV
V
250
200
150
100
50

- მწვრთნელთა კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია, რომ ფესტივალის ასაკობრივ
ტურნირებში თამაშობდეს მისი არანაკლებ 5 მოსწავლე, რომლებიც ითვლებიან მის
მოსწავლეებად არანაკლებ ბოლო 6 თვისა! (პროტესტი მიიღება მე-5 ტურამდე)
- კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა მწვრთნელებმა განაცხადი უნდა წარმოადგინონ მე-2
ტურის დაწყებამდე.

7. საწევრო შესატანი
საქართველოს მოქალაქეებისთვის:
- საქართველოს მოქმედი ჩემპიონები 8,10 და 12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
განთავისუფლებულნი არიან საწევრო შესატანისგან.
- ასაკობრივ ტურნირებში: 1 ივნისამდე - 40 ლარი, 1 ივნისიდან - 50 ლარი.
ფიდეს რეიტინგი, წოდება
ELO 2501>, GM, WGM, IM, WIM
ELO 2401-2500
ELO 2301-2400
ELO 2200-2300
ELO 2200<
ELO 1600<
U16 & U14 B&G - 20 % -ით ნაკლები
ასაკობრივი ტურნირები - U8, U10, U12 B&G
ბლიც ტურნირი

0
30 USD
40 USD
50 USD
50 USD
40 USD
35 USD
10 USD

შენიშვნა: გადახდა იწარმოებს აშშ დოლარის ექვივალენტ ლარებში.

8. მონაწილეთა მიღება
მიღების პირობები

1

2700 +

ერთადგილიანი ოთახი

2

2650 - 2699

ერთადგილიანი ოთახი

3

2600 - 2649

ერთადგილიანი ოთახი

4

2550 - 2599

ორადგილიანი ოთახი

5

2500 - 2549

ორადგილიანი ოთახი

მაქსიმუმ 10 მოჭადრაკე
GM და IM,
2019 წლის 1 ივლისის
რეიტინგის მიხედვით
იგივე პირობები ვრცელდება
150 პუნქტით ნაკლები
რეიტინგის მქონე
WGM და WIM

სამჯერადი
კვება
სამჯერადი
კვება
საუზმე

სამგზავრო
ხარჯები 400 $
სამგზავრო
ხარჯები 300 $
სამგზავრო
ხარჯები 200 $
სამგზავრო
ხარჯები 100 $

8.1 სასტუმრო. გადახდა იწარმოებს დოლარის ექვივალენტ ლარში.
ბენზეს დასახლება: "ს პ ო რ ტ უ ლ ი კ ო მ პ ლ ე ქ ს ი" - 2 ადგილიანი - 25 ლარი (1 კაცი).
ქალაქში: სასტუმრო "ა რ ი ს ტ ო კ რ ა ტ ი" (ნომერი- საუზმით): 1 ადგილიანი - 140 ლარი,
2 ადგილიანი - 140 ლარი, 3 ადგილიანი -160 ლარი; სატუმრო "გ რ ი ნ ჰ ო ტ ე ლ ი"
(ნომერი-საუზმით): 1 ადგილიანი - 70 ლარი, 2 ადგილიანი - 120 ლარი, 3 ადგილიანი -160
ლარი; სასტუმრო " ჩ ა ო" (ნომერი -საუზმით): 1 ადგილიანი-125 ლარი, 2 ადგილიანი - 175
ლარი, 3 ადგილიანი -210 ლარი; სასტუმრო "ყ ა ზ ბ ე გ ი" (ნომერი -საუზმით): 2 ადგილიანი 120 ლარი, 3 ადგილიანი - 150 ლარი, 4 ადგილიანი - 180 ლარი.
სასტუმრო "კ ლ ა ს ი კ " (1 კაცი - 3 ჯერადი კვებით): 1 ადგილიანი - 60 ლარი, 2 ადგილიანი - 50
ლარი, 3 ადგილიანი - 40 ლარი.
8.2 კერძო სექტორი: ღირებულება 15-25-30-50 ლარი. (30-50 ლარი - სასტუმროს ტიპის )
8.3 განთავსებასთან დაკავშირებით მიმართეთ გიორგი ჭანტურიას: 577 79 34 37

9. გადახდა
9.1 მონაწილეთა სატურნირო შესატანს, ცხოვრების, კვების და გზის თანხებს იხდის
მიმავლინებელი ორგანიზაცია.
9.2 საწევრო შემონატანის წინასწარი ანგარიშსწორება იწარმოებს ბათუმის "საჭადრაკო კლუბ
ნონას" შემდეგ ანგარიშზე:
ბათუმის ა(ა)იპ "საჭადრაკო კლუბი ნონა"
საიდენტიფიკაციო კოდი:
445426138
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
სახაზინო კოდი: 7 4079 7519
9.3 საწევრო გადასახადი სრულად უნდა დაიფაროს მეორე ტურის დამთავრებამდე.
წინააღმდეგ შემთხვევაში მონაწილე ამოღებულ იქნება მე-3 ტურის კენჭისყრიდან.

10. საერთო წესები
10.1 ტურის დაწყებიდან 1 სთ-ზე მეტი დაგვიანების შემთხვევაში, მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.
10.2 აპელაცია:
ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივრიოს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო
კომიტეტში. პროტესტი მოთამაშის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობით ფორმაში ტურის
დამთავრებიდან ერთი საათის განმავლობაში.
- მონაწლე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად გადაიხადოს 50 აშშ დოლარის ექვივალენტი
ლარებში - "ა" , "ბ" და "ც" ტურნირში, 20 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში - ასაკობრივ ტურნირებში,
ეს თანხა პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება მოთამაშეს.
- პროტესტი წარმოდგენილ უნდა იყოს მოთამაშის სახელით.
- სააპელაციო კომიტეტის გადაწყვეტილება საბოლოოა.

RonisZiebasTan dakavSirebuli saorganizacio xarvezebis SemTxvevaSi mimarTeT
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიის სამდივნოს:

მობ: 593 60 09 11. ელ-ფოსტა: chesspoti@yahoo.com

211. საკონტაქტო ინფორმაცია
ტურნირის დირექტორი – IO, IA გიორგი ჭანტურია
ბათუმის "საჭადრაკო კლუბ ნონა"-ს დირექტორი
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 77 79 34 37
მთავარი მსაჯი: IA, WFM, FI მარიკა ჯაფარიძე
ბათუმის "საჭადრაკო კლუბ ნონა"-ს მენეჯერი და მწვრთნელი
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 99 31 51 83
E-mail: marikachess@gmail.com
ვებ-გვერდი: www.chessbatumi.ge
მე-5 საერთაშორისო ფესტივალი "ბათუმის მერიის თასი-2019" გაიმართება
შემდეგ მისამართზე: თამარ მეფის გამზირი 43, "კ ა ი ს ა".

