1st Merlin Leżajsk Chess Masters
4-10.08.2021r.
1. TERMIN, MIEJSCE, SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
4-10 sierpnia 2021r., Leżajsk (Zespół Szkół Licealnych ul. Skłodowskiej-Curie 6)
godz. 14:00 – 15:00 - potwierdzenie udziału. Początek godz. 16.00.
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim
• 9 rund
• Tempo: 90 minut / 40 posunięć + 30 minut na dokończenie + 30 sekund bonifikaty za ruch od
początku partii
• W turnieju można uzyskać normy na tytuły międzynarodowe
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, SĘDZIOWANIE
• w turniejach mogą wziąć udział zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2050 (lista
rankingowa - sierpień 2021)
• organizator może dopuścić do turnieju 7 zawodników z niższym rankingiem
• warunkiem udziału w turnieju jest wpłata wpisowego do dnia 30.07.2021.
Dane do przelewu:
Numer konta: 13 1050 1562 1000 0097 1910 8541
PPUH Merlin
ul. Klasztorna 8, 37-300 Leżajsk
EUR: PL14 1050 1562 1000 0092 3191 1570
SEK: PL76 1140 2004 0000 3112 0971 5725
•

po terminie 30.07.2021 wpisowe wzrasta o 50 PLN

adres turnieju: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1642/
Wpisowe: 250 PLN
Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.
Turniej zgłoszony do FIDE.
Sędzia główny: FA Artur Chowaniec
tel. 506759887, e-mail: szachy.lezajsk@gmail.com

4. NAGRODY:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

12500 PLN
1500 PLN
1200 PLN
1000 PLN
800 PLN
600 PLN

I miejsce wśród kobiet
II miejsce wśród kobiet
III miejsce wśród kobiet

900 PLN
460 PLN
240 PLN

I miejsce do lat 18
II miejsce do lat 18
III miejsce do lat 18

500 PLN
250 PLN
200 PLN

Nagroda rankingowa
Nagroda dodatkowa – wynik 100%

350 PLN
250 PLN

Od nagród powyżej 2280 PLN odprowadzony zostanie podatek wysokości 10%.
Nagroda rankingowa – dla najlepszego zawodnika z drugiej połowy listy startowej według rankingu
FIDE.
Nagrody się nie łączą. Można otrzymać jedną wyższą nagrodę.
5. Harmonogram:
Odprawa techniczna:
Runda:1
Runda:2
Runda:3
Runda:4
Runda:5
Runda:6
Runda:7
Runda:8
Runda:9
Zakończenie turnieju:

2021-08-04 15:30
2021-08-04 16:00
2021-08-05 16:00
2021-08-06 9:30
2021-08-06 16:00
2021-08-07 16:00
2021-08-08 9:30
2021-08-08 16:00
2021-08-09 16:00
2021-08-10 09:30
2021-08-10 15:00

6. Kryteria ustalania miejsc
- suma punktów
- dogrywka (przy wyniku 100%)
- Median Buchholz
- Buchholz
- liczba zwycięstw
- bezpośredni pojedynek (dogrywka)
Dodatkowe informacje:
● Wzięcie udziału w turnieju i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu.
● O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z
organizatorem i dyrektorem turnieju.
● Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 30 minut w
stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy przegrywa partię. Dopuszcza się dwa
spóźnienia, przy trzecim spóźnieniu zawodnik przegrywa partie.
● Zawodnik ma prawo posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne ale powinno
zostać wyłączone i znajdować się w oddzielnej torbie lub pakunku, którego w trakcie partii nie
można ruszać bez zgody sędziego
● Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
● Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie
prawni lub osoby przez nich upoważnione
● Podanie przez zawodnika danych osobowych jest dobrowolne
● Dane osobowe zawodników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju
● W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą
respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa
Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać
zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia
z zawodów.

● Organizator dysponuje wolnymi miejscami noclegowymi, więcej informacji e-mail.

