
II Festiwal Szachowy „Suwalszczyzna 2016”
Suwałki 09-14.08.2016 r.

1. ORGANIZATORZY
 UMKSz Jaćwież Suwałki
 ZS nr 3 w Suwałkach
 Kierownik zawodów: Piotr Zieliński, tel. 608 085 228 piotr11z@wp.pl
 Sędzia główny: FA Paweł Jaroch, tel. 692 244 586 paweljaroch84@gmail.com

2. TERMIN I MIEJSCE
 09-14.08.2016 r.
 Zespół Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66 (http://www.zs3.suwalki.pl/).

3. GRUPY TURNIEJOWE:

Turniej Tempo 
gry

Nagrody Wpisowe

OPEN A – od 1700 ELO
(lub od II kat.)

09-14.08.2016 r.

90’+30”
9 rund

Nagroda gwarantowana za miejsce: I – 1000 zł.
10-15% uczestników otrzyma nagrody finansowe. 
Nagrody rzeczowe do 10 miejsca.
Osobna klasyfikacja dla juniorów do lat 18.

100 zł

OPEN B – do 1700 ELO
(lub od III kat.)
09-14.08.2016 r.

60’+30”
9 rund

Nagroda gwarantowana za miejsce: I – 500 zł.
10-15% uczestników otrzyma nagrody finansowe. 
Nagrody rzeczowe do 10 miejsca.
Osobna klasyfikacja dla juniorów do lat 10, 14 i 18.

80 zł

GRUPA C – 1200-1400 PZSzach
09-12.08.2016 r.

30’+30”
9 rund Nagrody rzeczowe do 10 miejsca. Wszystkie dzieci 

otrzymają drobne upominki i dyplomy. Pierwszych 
trzech chłopców i dziewczynek
w każdej grupie otrzyma puchary.

30 zł

GRUPA D – 1000-1200 PZSzach
09-12.08.2016 r.

30’+30”
9 rund

 Open A i B zgłoszone do FIDE.
 We wpisowym zawarte są opłaty rankingowe.
 Organizator może dopuścić zawodników z niższymi wymogami rankingowymi.
 W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry Fide dotyczące szachów klasycznych.

4. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
 Organizator zapewnia nocleg w salach wieloosobowych (szkolnych, na materacach lub łóżkach polowych z 

własnym śpiworem) w wysokości 80 zł za cały pobyt (od poniedziałku 8 sierpnia do niedzieli 14 sierpnia).
 Przy grupie zorganizowanej na każde 8 osób opiekun dostaje nocleg gratis.
 We własnym zakresie jest możliwość załatwienia noclegu i wyżywienia w internacie lub w pobliskich 

hotelach.

5. POTWIERDZENIE, OPŁATY
 Potwierdzenie udziału w turnieju należy przesłać najpóźniej do 23.07.2016 r. (po terminie wpisowe wzrasta

o 50%) przez formularz internetowy (http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_6612/) lub na
e-mail paweljaroch84@gmail.com.

 Opłaty (można również wpłacać w pierwszy dzień zawodów) za wpisowe, nocleg i wyżywienie wpłacamy na
konto (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i czego opłata dotyczy):

PabloChess Paweł Jaroch, ul. Piaskowa 3, 86-182 Świekatowo
ING BANK ŚLĄSKI O/Bydgoszcz 93 1050 1139 1000 0091 4236 8902

mailto:paweljaroch84@gmail.com
http://www.zs3.suwalki.pl/
mailto:paweljaroch84@gmail.com
mailto:piotr11z@wp.pl


6. TERMINARZ:

OPEN A i B
09-14.08.2016 r.

OPEN C i D
09-12.08.2016 r.

08.08, od 17:00 – przyjazdy
09.08, 08:30-09:00 – potwierdzenie udziału
09.08, 09:30 – runda I
10.08, 09:30 – runda II
10.08, 14:30 – runda III
11.08, 09:30 – runda IV
11.08, 14:30 – runda V
12.08, 09:30 – runda VI
12.08, 14:30 – runda VII
13.08, 09:30 – runda VIII
14.08, 09:30 – runda IX
14.08, 14:00 – zakończenie

08.08, od 17:00 – przyjazdy
09.08, 9:00-9:30 – potwierdzenie udziału
09.08, od 09:30 – rundy I-III
10.08, od 09:30 – rundy IV-V
11.08, od 09:30 – rundy VI-VII
12.08, od 09:30 – VIII-IX
12.08, 13:00 – zakończenie

7. 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.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 Sprzęt  szachowy  zapewnia  organizator.  Za  opiekę,  stan  zdrowia  w  zawodach  oraz  ubezpieczenie

odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
 Limit spóźnienia na partię wynosi 30 minut. Brak limitu na propozycje remisowe.
 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.

9. ATRAKCJE, IMPREZY TOWARZYSZĄCE
 Kurs  instruktorski  PZSzach (szczegóły  podane  są  w  osobnych  komunikatach  zamieszczonych  na

serwisach turniejowych).
 Stoły do tenisa stołowego, boisko „Orlik 2012”, hala sportowa, aquapark, kręgle, kino.
 Dla chętnych przy zorganizowanej grupie wycieczki po Suwalszczyźnie.


