Komunikat Organizacyjny

II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Wadowic
Turniej rozgrywany jest w ramach Grand Prix Wadowic w Szachach - Turniej nr 810
Zadanie zostało dofinansowane że środków Gminy Wadowice
Patronat honorowy: Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski V-ce Burmistrz Wadowic Ewa Całus.
I. Organizator: Działający przy Ognisku TKKF „Leskowiec” Wadowice –Klub Szachowy „Wieża”
II. Termin i miejsce:14.04.2018 (sobota) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach os. Kopernika 10
9.40 zamknięcie listy startowej. Runda:1 godz.10.00 . Przewidywane zakończenie 14.00-14.30.
III. System rozgrywek i tempo gry: System szwajcarski na dystansie 13 rund,- Tempo gry:P-5(blitc)
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
IV. Warunki uczestnictwa:
Turniej ma charakter otwarty. Ilość uczestników ograniczają warunki lokalowe,(max.80 uczestników) pewność
udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie
wpłacenie wpisowego i potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 9.40 !!!, po tej godzinie
zapisywani do turnieju będą zawodnicy bez wcześniejszego zgłoszenia, możliwy jest udział spóźnionych
zawodników od drugiej rundy.
Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela informacji także Adam Madej Tel.602 178 906 email: madadm@op.pl
V. Wpisowe: Obowiązuje opłata wpisowego, pobierana na sali turniejowej w dniu zawodów: 20zł.
Z opłaty wpisowego są zwolnieni członkowie klubu „Wieża” z opłaconą składką członkowską.
VI. Nagrody: I - Puchar + 500 zł, II - 400 zł, III - 300 zł, IV - 200 zł, V- 100 zł.
Nagrody rzeczowe: 7 nagród o wartości 150-50zł.
- kobieta: I - nagroda rzeczowa.
- klasyfikacja rankingowa PZSzach: 2100-2000 - nagroda rzeczowa.
1900-1800 - nagroda rzeczowa.
1600 - nagroda rzeczowa.
1400 - nagroda rzeczowa.
1200 - nagroda rzeczowa.
1000 - nagroda rzeczowa.
- nagroda specjalna za zajecie 11 miejsca.
- nagrody losowane pośród nienagrodzonych: 3 x nagroda rzeczowa.
- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na sali podczas zakończenia turnieju, nagrody nie będą
łączone.
VIII. Sędziowanie: W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju są ostateczne.
IX. Inne:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w
związku z udziałem uczestników w zawodach.
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Uczestnicy turnieju zgadzają się na rejestrację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i jego publikację.
- Kibice mogą przebywać na sali gry.
- Organizator może dokonać zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.

- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju.
- Osoby (kluby) ubiegające się o faktury proszone są o podanie wszystkich danych niezbędnych do ich
wystawienia (nazwa klubu/organizacji, dokładny adres, NIP) na adres email:madadm@op.pl
- Podczas trwania turnieju będzie czynny bufet.(bezpłatna kawa, herbata, ciastka)
- Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów w całości.
- Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić sędziego.

