KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
„TURNIEJ W SZACHACH SZYBKICH Z OKAZJI 600-LECIA KRUSZWICY”
Kruszwica, 8 Maj 2022 r.
I. CEL:
- Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie
rywalizacji z czołowymi szachistami w kraju.
- Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
- Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
- Promocja walorów turystycznych Kruszwicy oraz sportu szachowego.
II. ORGANIZATORZY:
- Klub Szachowy MINUTOR Energia GWIAZDA Bydgoszcz.
- Partnerem zawodów jest również Polski Związek Szachowy
III. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW:
- Zawody poprowadzi Mariusz STOPPEL, e-mail: mariusz.stoppel@gmail.com.
- Dyrektorem zawodów jest Paulina PASTWA, e-mail: p.pastwa@pzszach.pl.
IV. TERMIN I MIEJSCE: - Zawody odbędą się w dniu 8 Maja 2022 r. (niedziela) na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kruszwicy przy ul. Kasprowicza 7 od godziny 10.00.
V. SYSTEM ROZGRYWEK:
- Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund, z czasem 10’+5”.
- W turnieju obowiązują Przepisy Kodeksu Szachowego oraz Przepisy Gry FIDE.
- Zawody SĄ zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
VI. WPISOWE:
- Wpisowe wynosi 30,00 zł od seniorów oraz 20,00 zł od juniorów (rocznik 2004 lub
młodsi), - będzie pobierane na miejscu w dniu zawodów bądź online przez chessmanager.
VII. ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać do dnia 06.05.2022 r. do godziny 20.00.
na serwis turniejowy lub do Sędziego Głównego na adres email mariusz.stoppel@gmail.com
- Zgłoszenia po wyznaczonym terminie, będą przyjmowane w razie wolnych miejsc i pod warunkiem
wpłacenia wpisowego wyższego o 50%.

VIII. HARMONOGRAM:
● 08.05.2022 r., godzina 09.00 - 09:45 - potwierdzanie zgłoszeń.
● 08.05.2022 r., godzina 09:50 – odprawa techniczna i otwarcie zawodów.
● 08.05.2022 r., godzina 10:00 – 15.00 – rundy I-IX.
● 08.05.2022 r., godzina 15:15 – zakończenie zawodów, wręczenie pucharów i nagród.
IX. OCENA WYNIKÓW:
- Ocena wyników uzyskanych przez zawodników, przy zastosowaniu punktacji 1 pkt.
za zwycięstwo, 0,5 pkt. za remis oraz 0 pkt. za porażkę, w klasyfikacji końcowej obejmować będzie:
sumę zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni
pojedynek, liczbę zwycięstw czarnymi.
X. NAGRODY: (pula nagród 8000 zł.)
● I miejsce – Puchar + 1.600,00 zł.
● II miejsce – Puchar + 1.300,00 zł.
● III miejsce – Puchar + 1.000,00 zł.
● IV miejsce – 700,00 zł.
● V miejsce – 600,00 zł.
● VI miejsce – 500,00 zł.
● VII miejsce – 400,00 zł.
● Najlepszy mieszkaniec Kruszwicy – 500,00 zł.
● Najlepsza kobieta - 500,00 zł.
● Najlepszy zawodnik z ELO do 2200 – 200,00 zł.
● Najlepszy zawodnik z ELO do 2000 – 200,00 zł.
● Najlepszy zawodnik z ELO do 1800 – 150,00 zł.
● Najlepszy zawodnik z ELO do 1600 – 150,00 zł.
● Najlepszy zawodnik z ELO do 1400 – 100,00 zł.
● Najlepszy zawodnik z ELO do 1200 – 100,00 zł.
*Podana wysokość nagród finansowych jest gwarantowana, bez względu na liczbę zgłoszonych
zawodników.
** Nagrody mogą się sumować, jednak nie więcej niż dwie dla jednego zawodnika, spełniającego

określone kryteria.
XI. UWAGI KOŃCOWE:
- Za opiekę, stan zdrowia i ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub delegujący lub jego
opiekun prawny.
- Organizatorzy zapewniają sale do gry oraz sprzęt szachowy oraz środki dezynfekcji.
- Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
- Zawodnicy startując w turniejach, akceptują powyższy Regulamin oraz wyrażają zgodę na publikację
ich podstawowych danych osobowych w statystykach turniejowych, wynikach, jak też na publikację
wizerunku w po turniejowych fotogaleriach.
ZAPRASZAMY!
Zarząd Klubu Szachowego MINUTOR Energia Gwiazda Bydgoszcz

