1.Organizator :
- LKS Piast Śrem
- Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie
2. Cel imprezy :
- uświetnienie 50 lecia L.K.S. Piast Śrem
- turniej jest ujęty w cyklu Grand Prix Wielkopolski w szachach szybkich
- popularyzacja szachów na terenie miasta, gminy i Wielkopolski
- umożliwienie miłego spędzenia wolnego czasu
- wyrobienie nawyku koleżeńskiej i sportowej rywalizacji
- wyłonienie najlepszych uczestników turnieju
- możliwość zdobycia punktów rankingowych (ELO)
3. Miejsce i termin :
Sala Spółdzielnie Mieszkaniowej w Śremie ul. Chłapowskiego 5
/ 200 metrów od Klubu Szachowego /
07.06.2020 / niedziela / rozpoczęcie gry godz.: 10:15
4. Zgłoszenia
Na stronie

Turniej zgłoszony do FIDE
8. Kolejność miejsc :
1. Liczba zdobytych punktów
2. wartościowanie skrócone Buchholza (z odrzuceniem najniższej wartości),
3. wartościowanie pełne Buchholza,
4. wartościowanie Sonneborna-Bergera,
5. progres,
6 .wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
7. liczba zwycięstw,
8. liczba zwycięstw czarnymi.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników przez organizatorów, sędziego
głównego w celach informacyjno-promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów
zrealizowanych podczas turnieju w tym zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
https://www.chessmanager.com/tournaments/5157627308802048
9. Nagrody :
W wyjątkowych sytuacjach:
Zdobywca I miejsca otrzymuje puchar ufundowany przez Firmę EL- BUD
Telefonicznie / 607 559 205 /
Nagrody
finansowe(netto) :
lub e- mailem: kaczmarek.piotr@interia.pl
I
miejsce
– 1200,00 PLN II miejsce –700.00 PLN III miejsce – 500.00 PLN
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc(90 osób) i zorganizowanie poczęstunku zgłoszenia
IV
miejsce
- 300.00 PLN V miejsce – 200.00 PLN VI miejsce – 100.00 PLN
będą przyjmowane do 04.06.2020
Kobiety
(1
miejsce
200zł., 2 miejsce 100 zł.)
5. Warunki uczestnictwa :
Elo
do
1600(
1
miejsce
100zł., 2 miejsce 50- zł.)
Prawo gry ma każdy uczestnik, niezależnie od posiadanej kategorii
Elo
do
1800(
1
miejsce
100zł., 2 miejsce 50- zł.)
i przynależności klubowej, który zgłosi się do turnieju w wyznaczonym terminie
Elo
do
2000(
1
miejsce
100zł., 2 miejsce 50- zł.)
i wpłaci wpisowe zgodnie z komunikatem
6,WPISOWE :
- Seniorzy - 30.00PLN
20.00 PLN / członkowie LKS Piast i mieszkańcy Śremu /
- Kobiety, Osoby urodzone w 1960 r. i starsze i Juniorzy -20.00 PLN/ juniorzy LKS
Piast i mieszkańcy Śremu- 15,.00 PLN
Platne na konto klubu do dnia 03 06 2020
L.K.S PIAST ŚREM CHłAPOWSKIEGO 33 SBL Śrem
87 908400030000428220000001
Po wyznaczonym terminie wpisowe wzrasta o 10.00 PLN, zgłoszenia będą
przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc
7. Przepisy szczegółowe :
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w tempie 10 minut na partię + 4
sekundy na ruch
-7 rundowym w przypadku udziału do 50 uczestników
- 9 rundowy w przypadku udziału powyżej50 uczestników
Kojarzenie komputerowe
Obowiązują przepisy gry szybkiej.

Nagrody rzeczowe(talony) :
1. Najlepszy mieszkaniec Gminy Śrem
2. Najlepsza kobieta Gminy Śrem
3. Najlepszy junior LKS Piast Śrem
4. Najlepsza juniorka LKS Piast Śrem
5. Najlepszy junior i juniorka do 10,14 i 18 lat
6. Najlepszy senior ( uczestnik powyżej 60 lat)
Uczestnik gry może otrzymać tylko jedną nagrodę
Puchary
1.Czołowa trojka
2.Najlepsza kobieta
10. Sprawy organizacyjne :
Sprzęt do gry zapewnia organizator.
Weryfikacja zgłoszonych odbywa się do godz 9:45
Na miejscu czynny bezpłatny bufet z kawą , herbatą , napojami i „słodkim” Po 5 rundzie
planowana półgodzinna przerwa na ciepły poczęstunek. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmiany i własnej interpretacji niniejszego regulaminu.

SPONSORZY :

FIRMA EL-BUD W ŚREMIE
LKS PIAST W ŚREMIE
KLUB RELAX SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚREMIE
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST ŚREM
KLUB RELAX SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W ŚREMIE
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

ZAPRASZAJĄ NA

XI TURNIEJ SZACHOWY
PATRONAT MEDIALNY:

O PUCHAR FIRMY EL - BUD
7 CZERWCA 2020 R.
NA

