Integracyjny Turniej Szachowy
o Puchar Sedlaczka

Patronat honorowy:
Barbara Dziuk – radna Sejmiku Wojewódzkiego
Organizatorzy:
Restauracja Winiarnia „Sedlaczek” w Tarnowskich Górach
Integracyjny Klub Szachowy „Tęcza” w Tarnowskich Górach
Miejsce:
Restauracja Winiarnia „Sedlaczek”
Tarnowskie Góry, Rynek 1
Termin:
21 lutego 2015 (sobota)
System rozgrywek:
System szwajcarski na dystansie 9 rund.
Tempo gry: po 10 minut na zawodnika + 5 sekund na posunięcie
Wpisowe:
Zawodnicy z rankingiem od 2000 wzwyŜ –
40 zł
juniorzy do 16 lat –
20 zł
zawodnicy niepełnosprawni –
20 zł
członkowie IKSz „Tęcza” –
20 zł
seniorzy od 60 lat wzwyŜ –
20 zł
pozostali seniorzy –
30 zł.
Szczególnie zapraszamy do udziału szachistów niepełnosprawnych.
UWAGA !
Ilość miejsc ograniczona do 30.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram imprezy:
Potwierdzenie udziału i przyjmowanie nowych zgłoszeń
900 - 945
945

Odprawa techniczna

1000

Rozpoczęcie I rundy

1000 – 1240 Rundy od I do V
1240 – 1250 Przerwa techniczna
1250 - 1500 Rundy od VI do IX
Około 1515 Zakończenie turnieju
W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach zgodnie z Kodeksem
Szachowym. Szczegóły, zwłaszcza dotyczące kolejności miejsc, podane zostaną
przez sędziego głównego na odprawie technicznej.
Sprzęt szachowy zapewniają organizatorzy
Nagrody:
I miejsce – 250 zł oraz puchar
II miejsce – 150 zł
III miejsce –100 zł.
IV – X miejsce – nagrody rzeczowe
Organizatorzy przewidują ponadto między innymi specjalne wyróŜnienia w
następujących kategoriach dla zawodników nie nagrodzonych:
dla najlepszego zawodnika niepełnosprawnego
dla najlepszego zawodnika mieszkańca Tarnowskich Gór
dla najlepszej zawodniczki (w przypadku startu minimum 3 zawodniczek)
dla najlepszego juniora do lat 16.
dla najlepszego zawodnika IKSz „Tęcza”
Cała pula nagród zostanie ogłoszona po V rundzie.
Wszelkie zapytania dotyczące turnieju proszę kierować: na adres:
Tadeusz Bobecki, e-mail: tadziubobecki@poczta.onet.pl
telefony: (032)285 98 50; 509 406 792
Zgłoszenia do turnieju:
Zapisy do turnieju przyjmowane są do dnia 20 lutego br. godz. 2300 na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_653/
oraz na miejscu w dniu zawodów do godziny 945

