KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turniej Szachowy z okazji XX-lecia UMKS Jaćwież Suwałki
Suwałki, 29.11.2015 r.
CEL ZAWODÓW:
 Turniej szachowy organizowany z okazji XX rocznicy powstania klubu,
 Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 Wsparcie akcji „Szachiści grają dla Polonii”.
ORGANIZATOR:
 Organizatorem zawodów jest ZS nr 3 i UMKS Jaćwież w Suwałkach,
 Kierownik zawodów: Piotr Zieliński (608 085 228).
TERMIN I MIEJSCE:
 Turniej odbędzie się w dniu 29.11.2015 r. w ZS nr 3 w Suwałkach (ul. Szpitalna 66),
 Terminarz:
09.00 – 09.45 potwierdzenie udziału (dla zawodników wcześniej już zapisanych)
10:00
otwarcie zawodów
10.10 – 13.50 rundy I – VII
14.00
zakończenie zawodów
UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA:
 W zawodach może uczestniczyć każdy zawodnik zgłoszony w terminie (do 27.11.2015 r.)
w ramach grup turniejowych,
 Istnieje możliwość zgłoszenia na sali gry między 9:00-9:45, ale tylko w razie wolnych miejsc,
 Zgłoszenia przesyłamy na e-mail: paweljaroch84@gmail.com lub pod nr tel: 692 244 586,
 W zawodach obowiązuje wpisowe: Grupa A – dorośli 15 zł, dzieci – 10 zł, Grupa B – dzieci 10 zł,
 Zawodnicy z UMKSz Jaćwież Suwałki – bez wpisowego.
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
 Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach:
Grupa A – dla wszystkich chętnych,
Grupa B – dla dzieci do lat 9 (2006 r. i młodsi),
 Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w obu grupach a czas na
rozegranie całej partii wynosi 10 minut + 5 sekund za każdy ruch dla zawodnika.
OCENA WYNIKÓW:
 W przypadku równej ilości zdobytych punktów w turnieju indywidualnym (1 pkt. za zwycięstwo,
0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za porażkę) o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
a) średni Buchholz,
b) pełny Buchholz,
c) ilość zwycięstw.
SĘDZIOWANIE:
 Sędzią głównym zawodów będzie Piotr Zieliński, a asystentem Anna Kosakowska,
 W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.
NAGRODY:
 W grupie A 100% wpisowego przeznaczone na min. 3 nagrody finansowe, min. do 8 miejsca
nagrody rzeczowe. Osobne klasyfikacje dla juniorów do lat 12 i 18,
 W grupie B wszystkie dzieci otrzymają nagrody rzeczowe lub drobne upominki,
 Najlepsza dziewczynka i chłopiec do lat 12 (rocznik 2003 i młodsi) z grupy A oraz najlepsza
dziewczynka i chłopiec z grupy B wywalczą możliwość udziału w turnieju finałowym akcji
„Szachiści grają dla Polonii” w kwietniu 2016 r. w Senacie RP.
INNE:
 Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego turnieju,
 Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów,
 Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub
delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

