
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I Szachowe Wakacje z Szkołą Przyszłych Mistrzów
Suwałki, 01-03.07.2016

I. CEL
 Podwyższanie poziomu sportowego i popularyzacja „Królewskiej Gry”.
 Miłe spędzenie wolnego czasu podczas letnich wakacji.

II. ORGANIZTORZY
 Szkoła Przyszłych Mistrzów PabloChess (www.pablochess.pl).
 UMKSz Jaćwież i ZS nr 3 w Suwałkach.

III. TERMIN I MIEJSCE
 01-03.07.2016 r. ZS nr 3 w Suwałkach (kod poczt.: 16-400, ul. Szpitalna 66).
 Terminarz:

01.07
08:30 – 09:00 – potwierdzenie udziału

09:15 – 14:00 – otwarcie i rundy I-II (A) i I-III (B i C)
02.07

09:00 – 15:00 – rundy III-V (A) i IV-VII (B i C)
03.07

09:00 – 14:00 – rundy VI-VII (A), VIII-IX (B i C) i zakończenie

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Turniej odbędzie się w trzech grupach granych systemem szwajcarskim na dystansie 7 lub

9 rund z czasem 60’+30” (A) i 30’+30” (B i C).
A – zawodnicy do 1800 FIDE i PZSzach
B – zawodnicy 1400-1600 PZSzach
C – zawodnicy 1000-1250 PZSzach

 Wpisowe do zawodów wynosi 50 zł płatne na poniższe konto do 28 czerwca 2016 r. lub
pierwszego dnia turnieju.

 Zgłoszenie  można  dokonać  poprzez  serwisy  turniejowe  lub  na  maila
paweljaroch84@gmail.com do 28 czerwca 2016 r.

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

V. 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.

VI. NAGRODY
 W każdej grupie zwycięzcy otrzymają puchary, pierwsze trójki – medale, a każdy uczestnik

dyplomy. Czołowe miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali drobne upominki.

VII. UWAGI KOŃCOWE
 Za  zdolność  zawodnika  do  startu,  stan  zdrowia,  finansowanie  oraz  jego  ubezpieczenie

odpowiada jednostka delegująca.
 Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych

pod rygorem porażki. Limit spóźnienia na rundę wynosi 15 minut. Nie można zgadzać się
na  remis  przed  wykonaniem  30  posunięcia  czarnych.  Organizator  może  pomóc
w znalezieniu zakwaterowania. Sprzęt do gry zapewnia organizator.

 W  sprawach  nie  ujętych  w  komunikacie  obowiązują  aktualne  Przepisy  Gry  Fide
i PZSzach.

 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

VIII. SERWISY INTERNETOWE
 Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1556862914642660/
 Open A do 1800: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1800/
 Open B 1400-1600: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1801/
 Open C 1000-1250: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1802/
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