                           TURNIEJ  SZACHOWY  „MRĄGOWO”  2012
            POD  PATRONATEM  BURMISTRZA  MIASTA MRĄGOWO

                                            21.08. – 26.08.2012.
                        
I. CEL
Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Zdobycie wyższych kategorii szachowych. 

II. MIEJSCE I TERMIN
Zawody zostaną rozegrane w ośrodku wypoczynkowym „Klub Mazury”  w Mrągowie         ul. Młynowa 51 . Ośrodek położony jest nad jeziorem Czarne z wydzieloną plażą.
Termin zawodów: 21.08 ÷ 26.08.2012. 
Przyjazd uczestników w dniu 21.08 (wtorek) – obiad od godziny 13 00
Odprawa techniczna 21.08 w godz. 15 ÷ 16.  Pierwsza runda- godz. 16 00  
Szczegóły turnieju na stronie : www.wmzszach.republika.pl/      

III. ORGANIZATORZY I  SPONSORZY
Miejski Klub Sportowy „Mrągowia”  w Mrągowie,
„Klub Mazury” – w zakresie zakwaterowania i wyżywienia,
Klub Szachowy „Junior” w Lubinie - w zakresie obsługi techniczno- sportowej 
Urząd Miejski w Mrągowie
Biuro Poselskie Poseł RP  Iwony Arent w Mrągowie

IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną rozegrane w grupach rankingowych:
Grupa A –   od II kategorii szachowych. Turniej A będzie zgłoszony do FIDE 
Grupa B –   III kategorie szachowe  
Grupa C –   juniorzy z podziałem na grupy klasyfikacyjne.
Organizator zastrzega sobie możliwość  łączenia grup oraz indywidualnego doboru zawodników do poszczególnych grup.

Tempo gry:  Grupa A: po 120 minut na partie dla zawodnika (4 godzinna sesja-runda) 
Grupy B, C:  po 90 minut na partię dla zawodnika  -  (3 godzinna sesja-runda)

Turniej zostanie rozegrany na dystansie 9 rund. (trzy dni z podwójnymi rundami)  
Rundy poranne rozgrywane będą o godz. 10 00  Ostatnia runda 26. 08. 2012. -  godz. 9 00.    Zakończenie turnieju o godz. 14 00.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
Grupa A
I miejsce 700 zł  + Puchar
II miejsce 450    + Puchar
III miejsce 300   + Puchar
Dalsze nagrody zostaną  ustalone po pierwszej rundzie 
Grupa B
I miejsce 250   + Puchar
II miejsce 150  + Puchar
III miejsce 100  + Puchar
 Dalsze nagrody zostaną  ustalone po pierwszej rundzie
 Grupa C 
Dyplomy, puchary
i nagrody rzeczowe
  

Nagrody gwarantowane przy 50 uczestnikach.

 VI. FINANSOWANIE
Koszt pobytu w ośrodku wypoczynkowym „Klub Mazury” wraz z wyżywieniem: 
395 zł  =  (75zł x 5 dni + 1 obiad)

Wpisowe do turnieju: 
Grupa A: 85 zł. (łącznie z opłatą FIDE).  Grupa B: 45 zł,   Grupa C: 30 zł.  
Wpisowe obejmuje opłatę klasyfikacyjno-rankingową oraz opłatę FIDE 
Opłaty będą przyjmowane gotówką w dniu przyjazdu.    

VII. ZGŁOSZENIA

Zapisy przyjmuje sędzia główny turnieju Andrzej Gula-  poprzez: ChessArbiter 
 lub  mailem:  agu1@o2.pl  -  tel. 511/752-792  

Termin zgłoszeń – 15. 08. 2012 r.
Po terminie zgłoszeń przyjęcie do turnieju będzie uzależnione od wolnych miejsc. 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem 
Zdzisław Lesiński tel. kom. 662/ 009-137 
Józef Bałdyga : 609/ 580-305
 
VIII. SPRAWY RÓŻNE
 
W pobliżu zakwaterowania znajduje się atrakcyjne miasteczko westernowe –  „Mrongoville”
Atrakcyjnie położenie ośrodka jest dobrym miejscem do wypoczynku dla rodziców                 i opiekunów.  

Organizatorzy przewidują przeprowadzenie imprez towarzyszących dla uczestników:
-  turniej szachów błyskawicznych,  
-  konkurs zadań szachowych. 

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych. 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Szczegółowe omówienie przepisów zostanie podane na odprawie technicznej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.


Organizator









