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blj l6or33ql cnb 3o63gq'o 3r'r63er6r6ogq'o B363ornbl6o $rqg 613tso

j. orboq'obo, 2018 $q.,b 23-24 o3bolro

A C b U q C b t
er66r6obrger6o:
o bsjs6orgCqlc"lb$,:qg6r3obggqgg6r6ou
o lr;C;6cogCqertr 3c'r63c'r6r$o3qo bJrn6gob ggqrg6;6o1.

Oobr5o cgr t0e41l6gbo:
. blC;t6or33q,er0o $.:qr6r3ob 030qr3o0o Jc"r33q'l6obl3ol;
o gg6erSob 0ger6g 3er63o6r$ogq, BgflJoerbl$0o 0c'rbr$oq'gc'rbob ggq'gbob flerJcr3Sbu
. BC0Jor"rbrgo o0r6orgbr bljr6or3gqrer0o $.:qg6l3ob arqro0Jog6o $q,ob gerbobdogbsor,:

gr66q,gbtso.

Bogrt6gbob tq)boE o:
. b,:bou06cn,oer$J" orboqrolro, 0olr.:016oro: j. orboq'obo, q,360er6$o3ob 10.

cn$rtsob $gbgbo:
o Bg0Joer6,:go B;gt6qrgb,r tsosgCb $3bgboor, ts3gogr6gqro bob630oor 9 636;cg;
r qg6oolr 3er6g6rnqro: gcngCq) 3r6$olbg oocDCDCUE, 0c'r6l$oqr3b 0o36901 15 $gon Jl66oob

bcrq,c"r0qrg, gsl8cq' bgq'rbg 3 $,:0ob qr.:Olggboor (Er$gCbuqo 3o63gq,o b3q,oqgrb);
o ' Sl6ooob 0b3q'gq'c'rboblt-r 0erboqrg6ob E.:663ob 0g0orb33g;0o 0c'r6;$oq'gb Brgco3q'3b,>

$;6br;
o 3g6$oUg6t 6ro0;6orgbr 3c'r03ogOC6Uq. 36o56;0l,,Swiss-Manager"-oo).
o Bg0Jomblgtso eroolgq,Cbl goqrgb 69o$o66o 6l3oE0o'

Oerbr$oqrgr.rbob So6erbgbo:
r Bg0Jo<'rbt6CIo 0cr6;$oq'gerbob ggq'gbr tjgor bobbgb 3c'r0Stbogbob Qer63c'r6lgogbotl)

6gbqrgbb;
. BCflJoc"rblgfio flerbl$oqrgerbob ggq,gbt t6 tjgo: bl$sqr6l3c"r 3qrybgbb, blllqg6l3c"t b3c'rq'gbb,

;br.r6ol6ogbb, ggqrg6loogbb qr; b;ar6c'r lrl0;6cnq'olr og6oqrogq'o Jo6gbb;
r cDocr)c.rC3qo bUbSQo 0gqr5gbl r'rorbo do6oorlqgro (I, II, III, IV qrtg,:) qrl g6cno lrlor,:El6o6c"r

0c"rllqg6;3ob5lb (lrlorlqrr6oger Oc'rllqr6;3ob gcrq'l br3lq'qrgbuqs)
;6 r6ob);

. UnlBCq, gg60o g6cno 0arllqr6l3g 0;ob6 UbqQr ogerb 3er0JrSoob Ocrj0gqro orlbr006c'r0Cq.,;
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• გუნდში ნებადართულია ფიდეს ნებისმიერი წევრი-ფედერაციის სრულწლოვანი 
მოჭადრაკის ყოლა, თუმცა თითო გუნდში 2300-ზე მაღალი (რაპიდში, 2018 წლის 1 მაისის 
მონაცემებით) რეიტინგის მქონე ერთზე მეტი მოჭადრაკე არ უნდა იყოს. ამავე დროს 
ყოველ ტურში გუნდის ერთ მოჭადრაკეს მაინც უნდა ჰქონდეს 2000-ზე ნაკლები რეიტინგი 
(ან ურეიტინგი); 

• თუ გუნდში თამაშობს 2300-ზე მაღალი რეიტინგის მქონე მოჭადრაკე, მან უნდა ითამაშოს 
მხოლოდ პირველ დაფაზე, ხოლო მე-4 დაფაზე აუცილებლად უნდა თამაშობდეს 2000-ზე 
ნაკლები (ან ურეიტინგო) რეიტინგის მქონე მოჭადრაკე. 

• გუნდის თითოეულ წევრს უნდა ეცვას მაისური მისი კომპანიის ლოგოთი და/ან 
დასახელებით. 

1. რეგისტრაცია: 
• თითოეულ გუნდზე სატურნირო შესატანია 500 ლარი (ამ თანხაში შედის ჩემპიონატში 

გუნდის მონაწილეობა, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გალა ვახშამზე და 
დაჯილდოების ცერემონიალზე დასასწრები ოთხი ბილეთი); 

• გალა ვახშამზე და დაჯილდოების ცერემონიალზე დასასწრები დამატებით ბილეთის 
საფასური შეადგენს 75 ლარს, რომელიც შეძენილი უნდა იქნეს რეგისტრაციის 
დასრულებამდე; 

• რეგისტრაცია დასრულდება ხუთშაბათს 2018 წლის 10 ივნისს 24:00 საათზე; 
• რეგისტრაციისათვის კომპანიებმა საორგანიზაციო კომიტეტის ელ-ფოსტაზე, უნდა 

გამოაგზავნონ ჩემპიონატში მონაწილეობის განაცხადი, სადაც აღნიშნული იქნება: 
კონკრეტული გუნდის დასახელება, კომპანიის საფირმო სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო 
კოდი, გუნდის თითოეული წევრის სახელი, გვარი და რეიტინგი, აგრეთვე აღნიშნული 
უნდა იყოს გუნდის რომელი წევრი (წევრები) არის (არიან) კომპანიის მოქმედი 
თანამშრომელი და მათი პოზიცია კომპანიაში; 

• გუნდის რეგისტრაცია მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ რაც რეგისტრაციის საფასური 
ჩაირიცხება საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ანგარიშზე. 

• რეგისტრაციის საფასურის გადახდა მოხდება მხოლოდ საბანკი გადარიცხვის მეშვეობით; 
• საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის რეკვიზიტები: 

სს „თიბისი ბანკი“. საბანკო კოდი TBCBGE22 
ანგარიშწორების ანგარიში: GE45TB0313936080100006 GEL. 

2. საპრიზო ფონდი და დაჯილდოება: 
• 6000 ლარის ოდენობის საპრიზო ფონდი გამარჯვებულებზე შემდეგნაირად იქნება 

განაწილებული: 
- I ადგილი - 3000 ლარი 
- II ადგილი - 2000 ლარი 
- III ადგილი - 1000 ლარი 

• პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან შესაბამისი 
ხარისხის თასით, მედლებით  და დიპლომებით; 

• პირველ ადგილზე გასული გუნდი მოიპოვებს უფლებას მონაწილეობა მიიღოს ევროპის 
კორპორატიულ ჩემპიონატში, რომელიც გაიმართება 2018 წლის შემოდგომაზე პარიზში; 

• პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდების ყველა წევრს გადაეცემა 
მსოფლიოს 43-ე საჭადრაკო ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალის მოსაწვევი ბილეთები; 

• ასევე მოხდება სპეციალური პრიზებისა და ჯილდოების გადაცემა; 
• პრიზების მისაღებად სავალდებულოა დაჯილდოების ცერემონიალზე დასწრება. 

3. გამარჯვებულების გამოვლენა: 
• გამარჯვებული გუნდები გამოვლინდებიან ქულათა რაოდენობის მიხედვით. მატჩის 

მოგება - 2 ქულით, ფრე - 1, წაგება - 0; 



• თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება: 
ა) – გუნდის მიერ დაფებზე მოპოვებული ქულათა საერთო ჯამის მიხედვით; 
ბ) – პირადი შეხვედრით; 
გ) - მეტი მოგებული მატჩების მიხედვით; 
დ) - ბუჰგოლცის კოეფიციენტი -1-ით (უდაბლესის გამოკლებით); 
ე) - ბუჰგოლცის კოეფიციენტით (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი); 

4. განთავსება: 
• მონაწილე გუნდის წევრების ცხოვრების, კვების და გზის თანხებს იხდის მიმავლინებელი 

ორგანიზაცია. 

5. სააპელაციო კომიტეტი: 
• ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება 

სააპელაციო კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება გახსნის ცერემონიალზე. მონაწილე 
ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში 
გადაიხადოს 50 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან 
დაუბრუნდება; 

• მონაწილის მიერ გასაჩივრება უნდა მოხდეს ტურის დამთავრებიდან 15 წუთის ვადაში; 
• პროტესტი განხილული უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტის მიერ გასაჩივრებიდან 15 

წუთის განმავლობაში. 

6. განრიგი:  
თარიღი დრო ღონისძიება 

23 ივნისი 
შაბათი 

14:00 რეგისტრაცია 
14:30 ჩემპიონატის გახსნა 
14:30 კენჭისყრა 
15:00 I ტური 
16:00 II ტური 
17:00 III ტური 
18:00 IV ტური 

24 ივნისი 
კვირა 

13:00 V ტური 
14:00 VI ტური 
15:00 VII ტური 
16:00 VIII ტური 
17:00 IX ტური 
18:30 გალა ვახშამი, დაჯილდოების ცერემონიალი 
20:00 ჩემპიონატის დახურვა 

ჩემპიონატის სპონსორები: 
• სოკარ ენერჯი ჯორჯია. 
• ღვინის მწარმოებელი კომპანია „მეღვინეობა ხარება“. 

საინფორმაციო მხარდაჭერა: 
• მედიაჰოლდინგი „კომერსანტი“. 

ტურნირის დირექტორი: გენადი უჩუმბეგაშვილი, 
ტელ.: 577 40-44-59, E-mail: genadi@chess.org.ge 

მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი; 

მსაჯის მოადგილე: ლალი ბიბილაშვილი. 

Official Website: https://www.corporate.chess.org.ge/. 
Facebook გვერდი: https://www.facebook.com/chess.org.ge/ 

ღონისძიებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ხარვეზების შემთხვევაში მიმართეთ 
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიის სამდივნოს: 
ტელ.: 593 39-92-64, E-mail: chesspoti@yahoo.com 

mailto:genadi@chess.org.ge
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