
KOMUNIKAT 

 

Turniej Mini-Elo MZSzach (zgłoszony do FIDE) 

 

Organizator: Mazowiecki Związek Szachowy – Ryszard Królikowski, 

 

Sędzia zawodów: Piotr Wajszczyk 

 

 

1. Cel:  

 Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w turnieju zgłaszanym do oceny  

rankingowej FIDE.  

 Możliwość uzyskania kategorii okręgowych do II włącznie.  

 

 

2. Termin i miejsce rozgrywek:  

 

10-11.11.2012 r. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 49, siedziba Polskiego Związku 

Szachowego. Organizator zapewnia komfortowe warunki gry i gorące napoje.  

 

3. System rozgrywek i tempo gry:  

 

 Szwajcarski na dystansie 7 rund.  

 Tempo 30 minut na partię dla każdego zawodnika + 30 sekundowy bonus po 

każdym wykonanym posunięciu. Zapis partii obowiązuje przez cały czas jej 

trwania.  

 

4. Uczestnicy:  

 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający w dniu rozpoczęcia  

zawodów ranking międzynarodowy do 1599 Elo włącznie oraz zawodnicy z  

kategoriami okręgowymi, nie posiadający jeszcze rankingu Elo.  

 Ilość grających ograniczona jest pojemnością sali do 30 osób.  

 Do dnia 7 listopada pierwszeństwo umieszczenia na liście startowej mają  

zawodnicy z rankingiem FIDE do 1599 Elo włącznie.  

 

5. Zgłoszenia:  

 

 

Zapisać się można na stronie ChessArbiter:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4171/.  

 

09 listopada lista startowa zostanie uzupełniona w kolejności:  

 

 wg najwyższych rankingów Elo.  

 wg najwyższych kategorii okręgowych.  

 w kolejności zgłoszeń.  

 

  

Sędzia zawodów prosi zawodników, którzy zmienią plany i będą wiedzieli, że nie  

mogą jednak wystartować, o pilne powiadomienie o rezygnacji. Brak takiej informacji  

ze względów organizacyjnych wyklucza udział zawodnika w kolejnych turniejach.  

 

 

6. Wpisowe:  

 

Płatne na sali gry w dniu rozpoczęcia zawodów lub przelewem na wskazane konto w  

wysokości 50 PLN. Wpisowe obejmuje opłaty klasyfikacyjno-rankingowe  

FIDE/PZSzach.  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4171/


7. Klasyfikacja długofalowa:  

 

Turniej 7-rundowy Mini-Elo ma charakter pilotażowy. Jeżeli formuła zawodów  

spotka się z zainteresowaniem grających, przewidziana jest kontynuacja.  

 

 

8. Nagrody i wyróżnienia – gwarantowane:  

 

 Atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości 400 zł (przy 24 uczestnikach) .  

 Komunikat dotyczący nagród zostanie uzupełniony w zależności od profilu  

uczestników (kobiety, juniorzy, seniorzy).  

  

 

  

9. Harmonogram zawodów:  

 

 W sobotę cztery rundy, rozpoczęcie godz. 10.00  

 W niedzielę trzy rundy, rozpoczęcie godz. 10.00, zakończenie ok. 16-16,30.  

 Szczegóły na stronie turnieju.  

 

10. Uwagi:  

 

W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE.  

Organizator nie dysponuje dodatkowym pomieszczeniem dla rodziców i opiekunów ani 

salą do analiz.  
 

 


