Mińsk Mazowiecki, dn. 19.07.2012r.
OTWARTE MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO W SZACHACH
1. Cel imprezy
- wyłonienie Mistrza Mińska Mazowieckiego w Szachach na 2012 rok;
- popularyzacja gry w szachy.
2. Organizatorzy
- Mińskie Towarzystwo Szachowe;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Miejski Dom Kultury.

Honorowy Patronat nad turniejem objął:
Burmistrz Marcin Jakubowski

3. Termin i miejsce
Turniej zostanie rozegrany w dniach 22-23 września 2012r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowiecki,
przy ul. Małopolskiej 11. Rozpoczęcie pierwszej rundy o godz.10:00.
4. Zgłoszenie zawodników.
Zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną do 18.09.2012r. na adres turniejszachowy@op.pl.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub oraz posiadaną kategorię szachową. Liczba
miejsc w turnieju jest ograniczona, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł (upusty: 10 zł dla członków MTSz, którzy opłacili składkę roczną; 5zł za
każde 100 punktów rankingowych powyżej 2000). Osoby zgłaszające się po 18.09.2012 zobowiązane będą do
zapłaty zwiększonego wpisowego o 15 zł.
Potwierdzenie uczestnictwa w godz. 8:45-9:40. Spóźnieni grają od drugiej rundy.
5. System rozgrywek.
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosić będzie 60 minut +
2 sekundy na ruch. O kolejności miejsc decydować będzie suma zdobytych punktów, a w przypadku jej
równości: wartościowanie Buchholza z odrzuceniem skrajnych wyników; pełne wartościowanie Buchholza;
liczba zwycięstw. W przypadku małej liczby zawodników liczba rund lub/i system rozgrywek mogą zostać
zmieniony.
6. Nagrody.
Za zajęcie pierwszych 6 miejsc w turnieju zostaną przyznane nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca w
kategorii generalnej, kobiet, juniorów (do 18 lat) i juniorów młodszych (do 13 lat) zostaną przyznane puchary.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród w dodatkowych kategoriach. Łączna pula
nagród wyniesie co najmniej 2.500 zł.
7. Sprawy sędziowskie i organizacyjne.
W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach. Organizator zastrzega
możliwość dokonania zmian w regulaminie. Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do
organizatorów oraz sędziego turnieju. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej
Mińskiego Towarzystwa Szachowego: www.mtsz.org.pl. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.

