Regulamin Międzynarodowego Turnieju Szachowego
z okazji jubileuszu 40-lecia sekcji szachowej
JKSz-W Jarocin
ORGANIZATOR: Jarociński Klub Szachowo – Warcabowy, przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta i Gminy oraz Banku Spółdzielczego w Jarocinie.
CELE: uczczenie 40. rocznicy powstania naszego klubu, propagowanie gry w szachy, a przez
to kulturalne wypełnienie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych.
TERMIN i MIEJSCE: 19 września 2015 r. (sobota) w Pałacu Radolińskich (ul. Park 3),
rozpoczęcie o godz. 10.00. (Najbliższy parking przy targowisku miejskim na ul. Kasztanowej
ok. 200 m od sali gry).
SĘDZIOWANIE: Maciej Sroczyński (klasa państwowa). Zapisy do turnieju przez stronę
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4513/ .
Potwierdzenie w dniu zawodów na sali gry do godz. do 9.30.
SYSTEM GRY: szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 (w przypadku dużej liczby
uczestników 8 lub nawet 9) rund tempem 15 minut na zawodnika.
WPISOWE: dla seniorów 20 zł, dla członków JKSz-W Jarocin i mieszkańców powiatu
jarocińskiego oraz juniorów 15 zł. Wpisowe przeznaczone zostanie w całości na organizację
turnieju i nagrody. W kwocie wpisowego wliczony będzie także poczęstunek oraz napoje
dla uczestników w czasie trwania turnieju.
NAGRODY gwarantowane:
- za 1. miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł
- za 2. miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł
- za 3. miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
- dla najlepszej zawodniczki – nagroda rzeczowa,
- dla najlepszego juniora (lub juniorki) – nagroda rzeczowa,
- nagroda niespodzianka wylosowana wśród wszystkich nie nagrodzonych w inny
sposób zawodników biorących udział w turnieju.
Fundusz nagród – ponad 1300 zł.
W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów liczba przyznanych nagród może
zostać zwiększona.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę!
Nagrody finansowane z dotacji Urzędu Miejskiego w Jarocinie!
DODATKOWE INFORMACJE:
W turnieju weźmie udział delegacja z partnerskiego niemieckiego miasta Schlüchtern.
Zwycięzca turnieju otrzyma puchar.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowych informacji o turnieju udziela prezes JKSz-W Jarocin Paweł Witwicki (tel.
508-578-954).

