XIX OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY TURNIEJ SZACHOWY

CALISIA 2017
MISTRZOSTWA KALISZA JUNIORÓW W SZACHACH KLASYCZNYCH
3 – 4 czerwca 2017 r.

TURNIEJ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KALISZA NA 2017 ROK
1.ORGANIZATOR
• Klub szachowy KTS Kalisz,
2.CEL ZAWODÓW
• Popularyzacja gry w szachy na terenie miasta Kalisza,
• Uczczenie Dni Miasta Kalisza,
• Wyłonienie mistrzów Kalisza w szachach klasycznych,
3. TERMIN I MIEJSCE
• Klub szachowy KTS Kalisz ul. Łódzka 196 (1 piętro),
• Rundy będą odbywać się w następujące dni:
gr. A
3 czerwca, od godz. 10.00 ( I, II, III, IV runda) - potwierdzenie gry do godz. 9.30
4 czerwca, od godz. 10.00 (V, VI, VII runda) – zakończenie ok. godz. 16.15
gr.B
3 czerwca, od godz. 10.00 ( I, II, III,IV runda) - potwierdzenie gry do godz. 9.30
4 czerwca, od godz. 10.00 (V, VI,VII runda) – zakończenie ok. godz. 16.15
4. UCZESTNICTWO
• W grupie A oraz B mogą brać udział juniorzy do 18 roku życia (ur. w 1999r. i młodsi)
• Ilość miejsc ograniczona (60 osób w dwóch grupach), o starcie decyduje kolejność zgłoszeń,
Zapisy do 31 maja 2017 r. poprzez formularz zgłoszeń lub mailowo maciej@szachmistrz.pl
• Grupa A (rank. PZSzach 1600 oraz zawodnicy z ELO)
•

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_3182/

•
•

Grupa B (ranking PZSzach 1000-1400)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_3181/

5. WPISOWE
•

Grupa A oraz B
25 zł – juniorzy KTS Kalisz – Szkoły Szachowej SzachMistrz,
30 zł – pozostali juniorzy,

6. NAGRODY
• Zawodnicy z miejsc 1-3 grupa A oraz B – puchary dla dziewcząt i chłopców,
• Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe,
• Istnieje możliwość zdobycia wyższych kategorii (do II kategorii chłopcy i I kategorii dziewczęta).
7. SYSTEM ROZGRYWEK
• grupa A- ranking od 1600 oraz posiadacze rankingu ELO
7 rund systemem szwajcarskim, 60 minut na zawodnika
• grupa B- ranking 1000-1400,
7 rund systemem szwajcarskim, 60 minut na zawodnika,
• W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza: średni
Bucholz, Bucholz, progres, większa liczba zwycięstw,
8. DODATKOWE INFORMACJE
• Strona turnieju: www.szachmistrz.pl
• Sędzia główny zawodów – Maciej Sroczyński (klasa państwowa)
• Ewentualny nocleg we własnym zakresie. Proponujemy - http://www.hotel.ig.pl/
lub kwatery bardzo blisko klubu KTS Kalisz
http://www.eholiday.pl/noclegi-in9961-galeria.html#gal_tab_photo
http://www.eholiday.pl/noclegi-tb6536-galeria.html#gal_tab_photo
•

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

ZAPRASZAMY!

