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Toruń, dnia 06.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGULAMIN 

OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO 
W CYKLU GRAND PRIX TORUNIA NA ROK 2013/2014 

W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH 
 

 
1. ORGANIZATOR 

 
Organizatorami turnieju są Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w 

Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7 oraz Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Toruń. 

 

2. CELE 
 

Celem turnieju jest popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

oraz wyłonienie mistrzów Torunia na rok 2014 w grupach wiekowych do 10 lat, 

12 lat, 15 lat oraz w grupie OPEN A. 

 

3. TERMINY 
 

Turniej w cyklu Grand Prix rozgrywane będą w następujących terminach 

 

I RUNDA 5 PAŹDZIERNIKA 2013 
II RUNDA 9 LISTOPADA 2013 
III RUNDA 7 GRUDNIA 2013 
IV RUNDA 4 STYCZNIA 2014 
V RUNDA 1 LUTEGO 2014 
VI RUNDA 1 MARCA 2014 
VII RUNDA 5 KWIETNIA 2014 
VIII RUNDA 10 MAJA 2014 
IX RUNDA 7 CZERWCA 2014 

 

Początek rozgrywania poszczególnych rund - godzina 1000. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych rund. 

 

4. MIEJSCE GRY 
 

Sale pracowni szachowej, języków obcych i Sala Kominkowa Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7.  

 

Dofinansowano ze środków 

Gminy Miasta Toruń 
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

W turnieju uczestniczyć może każdy, kto dokona zapisu oraz uiści opłatę 

startową. Zgłoszenie udziału bezpośrednio przed turniejem w czasie od godz. 930 

do 950  lub za pośrednictwem strony turniejowej. Dokładny adres strony 

turniejowej będzie każdorazowo podany na stronie klubowej 

http://www.uksopp.cba.pl/ minimum tydzień przed turniejem. 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

Każda runda rozegrana zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w 

grupie OPEN A i 7 rund w  OPEN B. 

Na grupę OPEN A składać będą się dawne grupy OPEN JUNIOR i OPEN SENIOR, tj. 

zawodnicy urodzeni przed rokiem 1996. Grupę OPEN B stanowić będą trzy 

podgrupy: grupa do lat 10, do lat 12 i do lat 15. 

 

Miejsca w każdej rundzie ustalane będą na podstawie ilości zdobytych punktów, 

w razie ich równości o kolejności decydują: 

a. wartościowanie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych) 

b. wartościowanie Buchholza (bez odrzucenia skrajnych) 

c. sumowanie tabeli postępowej z rundy na rundę (progresja) 

  

 W przypadku zgłoszenia się do danej grupy mniejszej liczby zawodników niż 

 dziewięciu, obowiązywał będzie rundowy system kojarzeń. Przy równej ilości 

 punktów w tym wypadku o kolejności zajętych miejsc decydować będą: 

a. system Sonneborna - Bergera 

b. wynik bezpośredniej partii pomiędzy zawodnikami dzielącymi miejsca 

c. większa liczba zwycięstw 

d. większa liczba zwycięstw czarnymi bierkami 

 

 Miejsca w klasyfikacji generalnej ustalane będą na podstawie punktów 

 zdobywanych przez zawodników w kolejnych rundach z odrzuceniem 

 najniższego wyniku. Jeżeli po ostatniej rundzie dwóch, względnie kliku 

 zawodników danej grupy uzyska tą samą liczbę punktów o kolejności miejsc 

 decydować będzie zajęte miejsce w rundzie finałowej. 

 

 Poszczególne grupy obejmują następujące roczniki: 

 OPEN A - 1996 i starsi. 

 OPEN B - juniorzy do lat 10 - 2004 i młodsi, 

      - juniorzy do lat 12 - 2002 i 2003, 

   - juniorzy do lat 15 - 1999, 2000, 2001. 

 

7. TEMPO GRY 
 
Grupa OPEN A - 10 minut na partię dla zawodnika (P'10) na dystansie 9 rund 

Grupa OPEN B - 15 minut na partię dla zawodnika (P'15) na dystansie 7 rund 
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8. OPŁATY STARTOWE 
 
Opłata startowa w grupie OPEN A wynosi 10zł, w grupie OPEN B - 5zł.  

 

9. SĘDZIOWANIE 
 
Grupę OPEN A sędziować będzie Andrzej Harasimowicz - sędzia klasy II. 

Grupę OPEN B sędziować będzie Krzysztof Kirsz - sędzia klasy III. 

 

10. NAGRODY 
 

Podział nagród uwzględniał będzie pięć grup: do lat 10, do lat 12, do lat 15, do lat 

18 i OPEN A. Po każdym turnieju dla najlepszych zawodników poszczególnych 

grup będą ufundowane drobne upominki. W finale podsumowującym całość 

turnieju organizator ufunduje puchary dla zwycięzców poszczególnych grup oraz 

przynajmniej po trzy dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej grupie. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
W turnieju obowiązują przepisy FIDE dla skróconego czasu gry. W kwestiach 

nieobjętych regulaminem osobą decyzyjną jest organizator lub sędzia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w 

trakcie trwania turnieju. 

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 


