V JURAJSKI NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY

Kraków Business Park w Zabierzowie , 6.01.2017
1. Organizator:
KBP 300, Illinois Sp. z o o, Jurajska Izba Gospodarcza, Jura Moto Sport
2. Miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się w Centrum Restauracyjno-Konferencyjnym „Krakowskie
Przedmieście” ul. Krakowska 280, Zabierzów na terenie Kraków Business Park w
Zabierzowie. Dojazd PKP z Krakowa lub od Katowic, Trzebini do stacji Kraków Business
Park, dojazd własny
3. System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach (OPEN A, OPEN B ur.2004 i młodsi) na
dystansie 9 rund, systemem szwajcarskim, tempo: 15 min na zawodnika.
UWAGA: zwycięstwo 3 pkt., remis 1pkt., przegrana 0 pkt.
4. Warunki finansowe:
Wpisowe w turnieju wynosi: OPEN A: 30 zł, OPEN B ur.2004 i młodsi, seniorzy powyżej
60 lat: 20 zł . Wpisowe można wpłacać gotówką przed rozpoczęciem turnieju.
5. Nagrody:
Za miejsca 1-8 Nagrody finansowe (PLN): 1100, 750, 500, 350, 250, 150, 100, 100.
Do rankingu 1400: 100 zł, Do rankingu 1600: 100 zł, Do rankingu 1800: 100 zł,
Juniorki i Juniorzy ur.2004 i młodsi (osobno): 150 zł, 100 zł, 50 zł + nagrody rzeczowe.
W turnieju OPEN A po Puchary dla najlepszej kobiety, seniora powyżej 60 lat oraz
zwycięzcy. W Turnieju OPEN B ur.2004r. i młodsi : Puchary dla najlepszej juniorki, juniora.
Dyplomy dla nagrodzonych zawodników. Fundusz nagród pieniężnych wynosi 4200 PLN
6. Program rozgrywek (OPEN A + OPEN B ur.2004 i mł.)
06.01.2017 (piątek) od godz. 09:50 obowiązkowa odprawa techniczna,
06.01.2017 (piątek) od godz. 10:00 – pierwsza runda
Zakończenie 06.01.2017 (piątek) ok. godz.16:00 zaraz po zakończeniu ostatniej rundy.
7. Zgłoszenia
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres:
szachy@tswisla.pl do dnia 04.01.2017 r. oraz poprzez formularze zgłoszeniowe w
serwisie www.chessarbiter.com. Dariusz Mikrut – tel. 668-17-60-60
8. Uwagi końcowe
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- Nieobecni zawodnicy na odprawie technicznej będą kojarzeni od II rundy.
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- W czasie zawodów będzie dostępny bufet z ciepłymi posiłkami oraz herbatą i kawą.
Możliwość zakupienia obiadu w cenie 15 zł.
- Podatek od nagród powyżej 760 zł będzie potrącony z nagrody w wysokości 10%.
- Turniej zgłoszony do rankingu FIDE
- Odbiór osobisty nagród tylko na zakończeniu turnieju. Klasyfikacja obowiązuje w
przypadku minimum 5 zawodników w danej grupie rankingowej.

