MISTRZOSTWA OLSZTYNA
W SZACHACH
BŁYSKAWICZNYCH
SENIORÓW, UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH ORAZ
PONADGIMNAZJALNYCH

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
=================================================
1. CEL ZAWODÓW:


Propagowanie gry szachowej.



Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego.



Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym.



Umożliwienie wszystkim szachistom z Olsztyna spotkania przy
szachownicy.



Wyłonienie Mistrza Olsztyna w szachach błyskawicznych w kategorii
seniorów.



Wyłonienie Mistrza Olsztyna w szachach błyskawicznych w kategorii
Szkół Podstawowych.



Wyłonienie Mistrza Olsztyna w szachach błyskawicznych w kategorii
Szkół Gimnazjalnych.



Wyłonienie Mistrza Olsztyna w szachach błyskawicznych w kategorii
Szkół Ponadgimnazjalnych.

2. ORGANIZATORZY
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn
Urząd Miasta Olsztyn
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie
Stowarzyszenie Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki”
Rada Rodziców SP 10
Rada Osiedla „Grunwaldzkie”
Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
Turniej szachowy dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Olsztyn
3. TERMIN I MIEJSCE:
Turniej zostanie rozegrany w dniu 05.11.2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 im.
Władysława Broniewskiego w Olsztynie ul. Niepodległości 18
Potwierdzenie udziału w godz. 9.00-9.45 , rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.
Przewidywane zakończenie turnieju około godziny 17.00
4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
4.1Turniej jest jednodniowy, bez rozgrywek eliminacyjnych.
4.2Turniej prowadzony jest w systemie szwajcarskim przy użyciu programu
chessarbiter, na dystansie 9 lub 11 rund - w zależności od ilości
uczestników.
4.3Tempo gry wynosi P-8 (8 minut na partię dla każdego zawodnika).
4.4 Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych.
4.5 Harmonogram szczegółowy rozgrywania poszczególnych rund podany
zostanie przed rozpoczęciem Turnieju.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Turnieju mogą uczestniczyć:
5.1 mieszkańcy Olsztyna,
5.2 zawodnicy, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia,
5.3 opłacą wpisowe przed rozpoczęciem rozgrywek.
6. SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU
Na adres email: szachyolsztyn@o2.pl lub telefonicznie: 690-140-387 lub
poprzez chessarbiter (należy je wypełnić online) w terminie do dnia:

29.10.2016 r.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię, datę urodzenia, a w
przypadku dzieci i młodzieży szkołę do której uczęszczają.
7. WPISOWE
zawodnicy opłacają wpisowe :
 Seniorzy - 35 zł.,
 Juniorzy, kobiety i weterani ( ur. w 1956 i starsi) - 25 zł,
 Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10, członkowie klubu UKS "Debiut"
Dziesiątka Olsztyn, mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego - 10 zł.
 Zawodnicy zgłoszeni po terminie opłacają wpisowe w wysokości 50 zł, pod
warunkiem posiadania wolnych miejsc
8. NAGRODY:
8.1Przewidziane są puchary za:
* Zdobycie od 1-go do 3-go miejsca w kategorii szkół: podstawowej,
gimnazjalnej i średniej.
* O kolejności miejsc w kategorii poszczególnych szkół decyduje wyższe
miejsce w Tabeli Głównej.

8.2 Ponadto, przewidziane są nagrody:

I miejsce
IV miejsce
VII miejsce
Rn ≤ 1800

500 zł
250 zł
130 zł
80 zł

II miejsce
V miejsce
VIII miejsce
Kobieta

400 zł
200 zł
100 zł
50 zł

III miejsce
VI miejsce
IX miejsce
do lat 12

350 zł
150 zł
80 zł
50 zł

8.3Nagrody mogą być łączone.

9. USTALENIA KOŃCOWE:
 w zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. wraz z
późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach,
 sprzęt do gry zapewnia Organizator,
 wszystkie nagrody zostaną przyznane bez względu na ilość uprawnionych
zawodników w danej kategorii,
 turniej zgłoszony do oceny rankingowej prowadzonej przez serwis
chessarbiter,
 warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom
numeru PESEL lub NIP (pod rygorem nie wypłacenia nagrody),
 osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się na własny koszt
 do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia
główny, którego decyzje są ostateczne.

