
Komunikat Organizacyjny
Otwarte Mistrzostwa Województwa Juniorów

w Szachach Błyskawicznych

Focus Mall Bydgoszcz, 18 października 2014 r.

I. Organizatorzy:
- Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy przy współudziale galerii Focus Mall 
w Bydgoszczy,
- Dyrektor zawodów: Jarosław Wiśniewski (76jarwis@gmail.com, 609-912-224),
- Zastępca dyrektora zawodów: Paweł Jaroch (paweljaroch84@gmail.com, 692-244-586).

II. Termin i miejsce:
- 18 październik 2014 r, ul. Jagiellońska 39-47 (naprzeciwko dworca PKS).
- Focus Mall – centrum handlowe (http://www.focusmall-bydgoszcz.pl/),
- 09:00-09:30 – potwierdzenie udziału, 10:00-14:00 – rundy I-IX i zakończenie.

III. Ocena wyników, system rozgrywek i tempo gry:
- Zawodnicy grają w czterech grupach do lat 9, 12, 15 i 18 systemem szwajcarskim na dystansie
9 rund, tempo gry wynosi 5 minut + 2 sekundy na ruch,
- Przy równej ilości punktów decyduje kolejno: śr. Buchholz, pełny Buchholz, l. zwycięstw.

IV. Warunki uczestnictwa:
- W turniejach mogą wziąć udział wszyscy chętni terminowo zgłoszeni w kategoriach wiekowych:
Gr. A – do lat 18 (1996 i młodsi), Gr. B – do lat 15 (1999 i młodsi), Gr. C – do lat 12 (2002 i 
młodsi), Gr. D – do lat 9 (2005 i młodsi).
- Imienne zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 8 października 2014 r. na e-mail: 
paweljaroch84@gmail.com, lub serwisy turniejowe.

V. Nagrody:
- W każdej klasyfikacji pierwszych trzech zawodników otrzyma puchary, a sześć najlepszych osób - 
dyplomy, za miejsca I-X przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe,
- Każda zgłoszona w terminie osoba otrzyma pamiątkowy medal,
- Na nagrody rzeczowe przewidziany jest fundusz nagród ok. 2000 zł.

VI. Sędziowanie:
- W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych,
- Mistrzostwa prowadzi sędzia główny Fide Arbiter Paweł Jaroch.
- Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

VII. Finansowanie:
- Koszty organizacyjne pokrywa KPZSzach i Focus Mall,
- Wpisowe do turniejów wynosi: do lat 9 i 12 – 15 zł, do lat 15 i 18 - 20 zł,
- Wpisowe płatne przelewem na konto organizatora do   8 października 2014 r,
- Organizator może dopuścić zawodników zgłoszonych po terminie, tylko w razie wolnych miejsc, o 
ile dokonają oni dodatkowej opłaty na rzecz organizatora, równej opłacie wpisowego.

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń

Bank Spółdzielczy w Toruniu, 95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

VIII. Uwagi końcowe:
- Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników, odpowiedzialne są jednostki delegujące,
- Sprzęt do gry zapewnia organizator,
- Prawo do interpretacji Komunikatu ma organizator, a Regulaminu sędzia główny.
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