KOMUNIKAT:
I OTWARTYCH MI
MISTRZOSTW
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
W SZACHACH SZYBKICH
TURNIEJ POD PATRONATEM STAROSTY
ŻYRARDOWSKIEGO P. WOJCIECHA SZUSTAKIEWICZA
1. Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Szachów Szach-Mat Puszcza Mariańska.
2. Cel: Promocja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie żyrardowskim.
Integracja środowisk szachowych.
3. Termin: 28.01.2017 r. (sobota), potwierdzanie startu 1000 – 1020, pierwsza runda od 1030.

4. Miejsce: Żyrardów, ul. Bohaterów Warszawy 4, Hala Sportowa przy ZS Nr 1
w Żyrardowie
5. System rozgrywek: szwajcarski, tempo P
P`15, 9 rund, kolejne rundy zaczynają się po
zakończeniu ostatniej partii poprzedniej rundy.
6. Nagrody:
Organizator
przewiduje
nagrody
w następującej
następuj
kolejności:
1. Miejsce 150 zł, 2. Miejsce 100 zł, 3. miejsce 50 zł, oraz nagrody rzeczowe dla Najlepszej
zawodniczki, Najlepszego zawodnika z powiatu żyrardowskiego, Najlepszego Zawodnika do lat
16, 14, 12, 10, 8, Najlepszego zawodnika bez kategorii (nagrody nie będą łączone).
7. Zgłoszenia: do 26.01.2017 r. telefonicznie pod nr 605 526 444 Renata Ostojska lub
bezpośrednio przez stronę
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017
Organizator dysponuje sprzętem dla 80 osób. W dniu zawodów nie zgłoszeni za
zawodnicy zostaną
dopuszczeni do gry w miarę posiadania wolnego sprzętu przez organizatora.
8. Wpisowe w dniu zawodów
zawodów: 20 zł, mieszkańcy powiatu żyrardowskiego 10 zł.

9. Punktacja i ocena wyników: liczba zdobytych punktów, skrócona punktacja Buchholza,
pełna punktacja
tacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres.
10. Przepisy gry: *W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego ze zmianami od
01.07.2014 r. z wyłączeniem artykułów: A3, B3, G4, a w przypadku nieprawidłowego posunięcia
będzie stosowany Artykuł 7.5b. **Organiz
**Organizator nie posiada depozytu z tego względu, dopuszcza
się wnoszenie na salę gry komunikatorów elektronicznych. Używanie ich na sali gry będzie
karane. ***Dopuszcza się spóźnienia na rundę do spadnięcia czasu. ****Decyzje sędziego są
ostateczne.

11. Inne informacje: Start zawodnika w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie
zdjęć do promocji oraz publikowanie danych na stronach internetowych
internetowych.
Turniej nie będzie zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
Uwaga: Każde dziecko powinno być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
Obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem na salę gry!
W imieniu organizator
rganizatorów
Mariusz Seliga

