KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Turnieje Kwalifikacyjne
AiB

SZACH-MAT
Puszcza Mariańska

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Szach-Mat Puszcza Mariańska, przy współpracy z UKS Hetman Puszcza
Mariańska.

2. CEL
Promocja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej okolicy. Integracja środowisk
szachowych. Możliwość podwyższenia kategorii.

3. TERMIN:
17-18.12.2016r. (sobota - niedziela).

4. MIEJSCE:
Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej ul. Sobieskiego 36, wejście do GOK od ulicy
Konstytucji 3 Maja.

5. UPRAWNIENIA DO GRY
Turniej Kwalifikacyjny A: od rankingu PZSzach 1400 (R≥1400)
Turniej Kwalifikacyjny B: do rankingu PZSzach 1400 (R<1400).

6. WPISOWE
Turniej A 40zł, Turniej B 30zł, Członkowie Stowarzyszenia Szach-Mat z opłaconymi
składkami i ich rodziny, oraz mieszkańcy powiatu Żyrardowskiego płacą 50% wpisowego.

7. ZGŁOSZENIA
Przyjmowane są do dnia 20.10.2016r. bezpośrednio przez stronę
Turniej A:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6700/
Turniej B:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6701/
Zawodnicy niezgłoszeni w terminie zostaną dopuszczeni do gry w miarę posiadania wolnego
sprzętu przez organizatora.

8. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej A i Turniej B: system szwajcarski, 7 rund, tempo 30 minut +30 sekund na ruch
(P’30+30”).

9. PROGRAM ZAWODÓW
Turniej A i Turniej B:
17.10.2016r. (sobota) Potwierdzanie startu 930 – 950
Runda I - 1000 (kolejne rundy II, III, IV będą grane
bezpośrednio jedna po drugiej)

23.10.2016 r. (niedziela) Runda V - 1100 (kolejne rundy VI, VII będą grane bezpośrednio po
zakończeniu poprzedniej rundy)
Zakończenie odbędzie się bezpośrednio po ostatniej rundzie obu turniejów.

10.

NAGRODY

W obu turniejach przewidziane są nagrody rzeczowe dla:
Turniej A
☺ 1. miejsce bon o wartości 150zł,
☺ 2. miejsce bon o wartości 100zł,
☺ 3. miejsce bon o wartości 50zł,
☺ najlepszej zawodniczki,
☺ najlepszego zawodnika rankingu PZSzach <1600,
☺ najlepszego zawodnika rankingu PZSzach 1400.
Turniej B
☺ pierwszych trzech zawodników,
☺ najlepszej zawodniczki
☺ najlepszego zawodnika/zawodniczki rankingu PZSzach <1250,
☺ najlepszego zawodnika bez rankingu PZSzach.
W obu turniejach obowiązuje zasada nie łączenia nagród.

11.

PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

Liczba zdobytych punktów, skrócona punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba
zwycięstw, progres.

12.

PRZEPISY GRY

*
**

W turnieju obowiązuje aktualny Kodeks szachowy.
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.

13.

INNE INFORMACJE

 W turnieju istnieje obowiązek prowadzenia zapisu partii.
 Start zawodnika w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć do promocji oraz
publikowanie danych na stronach internetowych.
 Turniej nie będzie zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
 Każde dziecko powinno być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
W imieniu organizatora
Mariusz Seliga

