Mikołajkowy Otwarty Turniej Szachowy
Juniorzy
Poznań, 6 grudnia 2014

Organizatorzy:
•
•
•
•

POMOST Fundacja Pomocy Socjalnej
ASSz Lipno Stęszew
Poznańska Akademia Szachowa
Wielkopolski Związek Szachowy

Cel turnieju:
• popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
• zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego

Termin i miejsce gry:
•
•
•
•
•

Poznań ZSZ nr 2 im J. Korczaka ul. Żniwna 1
6 grudnia 2014
Uroczyste otwarcie zawodów 9:30
Rozpoczęcie pierwszej rundy 10:00
Planowane zakończenie około godziny 14:00

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 min na partię dla zawodnika.

Wpisowe:
• Juniorzy (rocznik 2002 i młodsi): 20 zł*
• * Stawki obowiązują dla osób, które do 1 grudnia 2014 r. dokonają zgłoszenia
oraz wpłaty wpisowego.
• Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia oraz wpłaty w terminie 2-6 grudnia
2014, płacą wpisowe podwyższone o 50%.
• Zawodnicy zgłoszeni w dniu turnieju zostaną przyjęci tylko w ramach wolnych

miejsc oraz wpłaty podwójnego wpisowego.
przelewem na konto
Konto: PKO BP O. Stęszew nr 64 1020 4027 0000 1402 1109 2196
Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata z dopiskiem
„Turniej szachowy - wpisowe. Imię i nazwisko”. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
b) podwyższone wpisowe będzie również przyjmowane gotówką w dniu rozpoczęcia
turnieju w godz. 9:00 – 9:30

Zgłoszenia:
E-mail: joanna.kupsik@o2.pl lub kfr00@wp.pl
Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska
na liście startowej publikowanej pod adresem
http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4991/
http://szachypoznan.pl/
Liczba miejsc ograniczona.
Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem oraz będzie odznaczony ten
fakt na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę.
Zawodnicy, którzy zgłoszą się i uiszczą podwyższone wpisowe po 1 grudnia 2014 i
przed 5 grudnia 2014 nie będą umieszczeni na liście startowej, proszeni są o
dostarczenie organizatorowi potwierdzenia wpłaty.

Przepisy gry, ocena wyników i informacje dodatkowe:
Turniej nie podlega ocenie rankingowej FIDE dla szachów szybkich.
O miejscu zajętym w turnieju decyduje w kolejności:
• suma zdobytych punktów
• dogrywka (tylko w najwyższej grupie punktowej)
• średni Buchholz
• Buchholz
• większa liczba zwycięstw

Nagrody:
• Dla najlepszych zawodników: puchary, dyplomy, oraz nagrody rzeczowe
• liczba nagród zostanie podana po I rundzie

Serdecznie zapraszamy

