Mistrzostwa KTS Kalisz 2016/2017
cykl turniejów szachowych
1. Cel zawodów:





wyłonienie składów drużyn KTS Kalisz do rozgrywek drużynowych,
popularyzacja szachów na terenie miasta Kalisza,
integracja środowiska szachowego,
umożliwienie rywalizacji sportowej,

2. Organizator:


KTS Kalisz,

3. Termin i miejsce:
Turnieje szachowe będą rozgrywane raz w miesiącu (w piątki) w KTS Kalisz (ul. Łódzka 196)
 I turniej mistrzostwa września – 2.09.2016 r.,
 II turniej mistrzostwa października – 7.10.2016 r.,
 III turniej mistrzostwa listopada – 18.11.2016 r.,
 IV turniej mistrzostwa grudnia – 9.12.2016 r.,
 Kolejne turnieje zostaną podane po utworzeniu kalendarza WZSzach i PZSzach
 Terminy turniejów mogą być zmienione przez organizatora. Aktualna informacja będzie znajdować się
na stronie www.szachmistrz.pl

4.Uczestnictwo:







Udział zawodników KTS Kalisz z opłaconą aktualną składką klubową jest bezpłatne,
Pozostali zawodnicy płacą wpisowe do każdego turnieju w wysokości 5zł (płatne w dniu zawodów)
Zgłoszenie przez stronę www.chessarbiter.com lub mailowo na maciej@szachmistrz.pl
Potwierdzenie startu do godz. 16.15. Turnieje rozgrywane będą w godzinach 16.30-20.00,
Turnieje są otwarte, mogą brać udział juniorzy i seniorzy bez względu na przynależność klubową,
Turniej składa się z 7 rund, tempo gry wynosi 15 minut na zawodnika,



Punkty otrzymuje 40 pierwszych zawodników według następującego systemu:
1 miejsce - 50 pkt., 2 miejsce - 45 pkt., 3 miejsce - 40 pkt., 4 miejsce - 38 pkt., 5 miejsce - 36 pkt., 6
miejsce - 35 pkt., 7 miejsce - 34 pkt. itd. ... 40 miejsce - 1 pkt.
Dodatkowo dolicza się punkty uzyskane za zwycięstwa i remisy w zawodach. (np.: zawodnik zajął 1
miejsce w zawodach i uzyskał 6,5/7 pkt, otrzymuje wówczas 56,5 pkt za ten turniej)
Rozgrywane będzie 8 turniejów (do kwietnia). Dwa najsłabsze wyniki będą odrzucone,
O końcowej kolejności miejsc w cyklu turniejów decydują:
- suma punktów za miejsce uzyskane w poszczególnych turniejach,
- mniejsza suma miejsc uzyskana ze wszystkich turniejów z cyklu,





5. Nagrody:




Najlepszy zawodnik uzyskuje tytuł Mistrza KTS Kalisz,
Na podstawie wyników cyklu turnieju ustalana będą składy drużyn, które będę reprezentować klub w
rozgrywkach ligowych w roku 2017,
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników,

6. Sędziowanie:



Decyzje sędziego głównego są w trakcie turnieju ostateczne,
W rozgrywkach obowiązują nowe (z 1 lipca 2014) przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach ,

7. Uwagi końcowe:




Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian,
Strona zawodów www.szachmistrz.pl

