KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU ŚWIĄTECZNEGO
1.

2.

Cel imprezy:
• popularyzacja szachów, szczególnie wśród dzieci, młodzieży;
• uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości – turnieje zostaną rozegrane w ramach akcji
100 Turniejów na 100-lecie Niepodległości.
Organizator: Mińskie Towarzystwo Szachowe.

3.
Termin i miejsce: Turnieje zostaną rozegrane w dniach 27-31.12.2018r. w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Sportowej 1.

Tempo
Wpisowe
Warunki
uczestnictwa
Nagrody

Grupa B
rundy I-III: 10:00-16:00
rundy IV-VI: 10:00-16:00

Grupa C

Grupa D

rundy I-III: 17:00-20:00
rundy
20:00

IV-VI:

17:00-

rundy VII-VIII: 10:0014:00
5 rund: 90’+30”/pos.
8 rund: 50’+10”/pos.
6 rund: 30’
40 zł+20 zł opłata 30 zł
20 zł
rankingowa
zawodnicy
z
co zawodnicy z V, IV, III, II, I zawodnicy
bez
najmniej II kategorią
kategorią
kategorii oraz z V, IV,
III, II kategorią
I – 40 %; II – 30 %; III nagrody rzeczowe dla nagrody rzeczowe dla
– 20 %; IV – 10 % najlepszych 6 zawodników najlepszych
6
wpisowego
zawodników

Turniej został odwołany

4.
Szczegóły
Data/warunki Grupa A
27.12
d28.12
runda I: 17:30-21:30
29.12
rundy II-III: 10:0017:00
30.12
rundy IV-V: 10:0017:00
31.12

Turniej A zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Dla członków Mińskiego Towarzystwa
Szachowego wpisowe wynosi 50% stawki bazowej. Zawodników niezrzeszonych obowiązuje dodatkowa
opłata w wysokości 10 zł. Wpisowe będzie w całości przeznaczone na nagrody.
5.
Zgłoszenia do turnieju: za pomocą formularzy na stronie chessarbiter.com, emailem na adres
turniejszachowy@op.pl lub sms’em 691 6 23456. Wpisowe do turnieju należy opłacać przelewem do
20.12.2018 na konto Towarzystwa: 28 2030 0045 1110 0000 0278 4180. Na listach startowych będą
umieszczani tylko zawodnicy, którzy opłacili wpisowe. Po 20 grudnia wpisowe wzrasta o 30 zł (jego opłata
będzie możliwa jedynie gotówką bezpośrednio przed turniejem). W każdym turnieju może zagrać co
najwyżej 40 zawodników – decyduje kolejność opłacenia wpisowego.
6.
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. O miejscu zawodnika w turnieju, w pierwszej
kolejności, decyduje suma zdobytych punktów, Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych, pełny
Buchholz, progres, liczba zwycięstw. Kojarzenia będą publikowane 5 minut przed każdą rundą – kojarzeni
będą jedynie zawodnicy obecni na sali gry. W grupie A zostanie zastosowana metoda kojarzenia
Accelerated System.
7.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod
opieką opiekunów. Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. W
turnieju obowiązują przepisy RODO.

