
„Szachowe Świecie”
I Otwarty Turniej Szachowy dla dzieci i dorosłych

Świecie 18.01.2014 r.

1. CEL IMPREZY
* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. ORGANIZATORZY
* Głównym organizatorem jest SP nr 8 w Świeciu,
* Kierownik zawodów – Paweł Jaroch tel. 692 244 586.

3. TERMIN I MIEJSCE
* 18.01.2014 r. – Świecie, Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. Ecksteina, ul. Al. Jana Pawła II 8
* Zapisy 9:00-9:30, Rundy I-IX 10:00-16:00, Zakończenie ok. 16:15

4. SYSTEM ROZGRYWEK:
* Zawody odbędą się w trzech grupach na dystansie 9 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za ruch:
Turniej A: dla wszystkich chętnych
Turniej B: do lat 12
Turniej C: do lat 9
* W turnieju obowiązują Przepisy Gry Fide dotyczące szachów szybkich,
* Turniej prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej FA Paweł Jaroch.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
* Potwierdzenie udziału w zawodach należy przesłać najpóźniej do 16.01.2014 r. przez formularz 
internetowy lub na e-mail paweljaroch84@gmail.com,
* Wpisowe do zawodów wynosi: 15 zł (zawodnicy ze Świecia i dzieci do 9 i 12 lat – 10 zł).

6. KLASYFIKACJA
* Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną 
partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie 
Buchholza śr. i pełnego oraz liczba zwycięstw.

7. NAGRODY
* Zwycięzcy poszczególnych grup wywalczą puchary a wszystkie dzieci do lat 9 i 12 otrzymają 
pamiątkowe dyplomy,
* W Turnieju A – min. 3-5 nagród finansowych, nagrody rzeczowe do 10 miejsca, osobna 
klasyfikacja dla juniorów do lat 18,
* Najlepsi w klasyfikacjach do lat 9 i 12 otrzymają nagrody rzeczowe a pozostałe dzieci drobne 
upominki.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
* Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegując zawodnika do udziału w turnieju,
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.
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