IV Międzynarodowy Turniej Szachowy
,,Szachy bez granic”
Sokółka 2016
Patronat: Burmistrz Sokółki







II.





KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

CEL ZAWODÓW:
Konfrontacja szachowa z szachistami sąsiednich krajów.
Zdobycie doświadczenia sportowego.
Zdobycie wyższych kategorii szachowych.
Upowszechnianie sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promocja szachów w społeczności Sokółki.

ORGANIZATOR:
LUKSz. Orient Sokółka
Sokólski Ośrodek Kultury
Dyrektor turnieju: Wojciech Zajkowski, kom. 603 589 493
Sędzia główny: IA Leszek Zega, e-mail leszeg@wp.pl

III. TERMIN I MIEJSCE:
 06-07.02.2016 r. godz. 10.00
 Sokólski Ośrodek Kultury
Sokółka ul. Grodzieńska 1, tel. 85 711 24 35

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Grupa A – turniej otwarty dla wszystkich chętnych
 Grupa B – dziewczęta i chłopcy urodzeni 2006 r. i młodsi

V. ZGŁOSZENIA:
 Witryna turniejowa http://www.chessarbiter.com/turnieje.php
 Bezpośrednio przed zawodami w godzinach 9-9:50
VI. SYSTEM GRY:
Szwajcarski na dystansie:
 grupa A – 7 rund
 grupa B – 9 rund

VII. TEMPO GRY:
 grupa A – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy
ruch od początku partii
 grupa B – po 20 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 10 sekund na każdy
ruch od początku partii
VIII. PROGRAM ZAWODÓW:
Turniej A
Turniej B
Data
na II kat. męską i I kat. kobiecą
na V i IV kat.
06.02.2016
09:00 – zgłoszenia
09:00 – zgłoszenia
10:00 – rundy I-IV
10:00 – rundy I-V
07.02.2016
10:00 – rundy V-VII
10:00 – rundy VI-IX
07.02.2016
zakończenie po ostatniej rundzie oddzielnie w każdej grupie

IX. PUNKTACJA DODATKOWA:
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
 Średni Buchholz
 Pełny Bucholz
 Progresja
X. WPISOWE:
 Grupa A – 40 zł
 Grupa B – 30 zł

XI. NAGRODY:
 Grupa A:
 Nagrody pieniężne dla 20% uczestników w klasyfikacji generalnej – za I miejsce 400 zł
 Nagrody pieniężne po 100 zł dla zwycięzców trzech dodatkowych klasyfikacji: młodzików
do lat 10, juniorów młodszych 11-14 lat, juniorów 15-18 lat
 Puchary dla zwycięzców czterech klasyfikacji: generalnej, młodzików do lat 10, juniorów
młodszych 11-14 lat, juniorów 15-18 lat
 Medale i dyplomy za miejsca I-III w czterech klasyfikacjach: generalnej, młodzików do lat
10, juniorów młodszych 11-14 lat, juniorów 15-18 lat
 Jeden zawodnik otrzymuje jedną nagrodę pieniężną.
 Grupa B:
 Nagrody rzeczowe, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników
 Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej
 Medale za miejsca I-III w klasyfikacjach dziewcząt i chłopców
XII. NOCLEGI
 Ośrodek Sportu i Rekreacji
16-100 Sokółka, ul. Wodna 20; rezerwacja tel. 85 711 25 67; kom. 603 589 493
 Zajazd Bakunówka
16-100 Sokółka ul. Mickiewicza 2, tel./fax. +48 85 711 27 93, e-mail: zajazd@sokolka.com
 Inne kwatery prywatne w Sokółce

XIII. SPRAWY RÓŻNE:
 W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
 W grupie A obowiązuje prowadzenie zapisu przebiegu partii
 Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15
minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię
 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie osób
niepełnoletnich
 Zawodnicy pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zgłaszając udział w
zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację wizerunku
 Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego
głównego zawodów (w zakresie przepisów gry)
 Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator
 Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne
/.../ Wojciech Zajkowski

