Cykl turniejów szachowych
CZTERY PORY ROKU
z szachami
1.ORGANIZATOR



Kaliskie Towarzystwo Szachowe - http://szachmistrz.pl/klub.html
SP 2 Kalisz - http://www.sp2.kalisz.pl/

2. TERMIN I MIEJSCE









Wszystkie turnieje rozegrane zostaną w Szkole Podstawowej nr 2 w Kaliszu
ul. Tuwima 4 w Kaliszu - http://www.sp2.kalisz.pl/
Turniej ZIMA 18 marca 2017r.
Turniej WIOSNA 8 kwietnia 2017r.
Turniej LATO 16 września 2017r.
Turniej JESIEŃ 28 października 2017r.
każdy z turniejów będzie rozpoczynać się o godzinie 10.00,
potwierdzenie gry do godz. 9.30

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I WPISOWE









Turniej rozgrywany w dwóch grupach: do lat 9 (ur.2008 i młodsi) i do 14 (ur.2003-2007r.)
Turniej przeznaczony dla początkujących szachistów. W cyklu mogą brać udział
zawodnicy, których ranking PZSZACH wynosi maksymalnie 1400 (III dz. lub IV ch.)
Liczy się ranking i kategoria z pierwszego turnieju, w którym dziecko wzięło udział. Nawet
jak w międzyczasie dziecko zdobędzie wyższą kategorię może grać w kolejnych turniejach.
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, zapisy w dniu turnieju mogą być nie przyjęte,
Wpisowe do zawodów pobierane będzie w każdym z turniejów,
Wpisowe – 6zł od zawodnika, dotyczy uczniów szkół z Kalisza, zawodników KTS Kalisz
oraz uczniów Szkoły szachowej SzachMistrz,
Wpisowe – 10zł od zawodnika, dla wszystkich pozostałych,
Wpisowe należy wpłacać w dniu turnieju na sali rozgrywek do godziny 9.30,

4. ZAPISY










Turniej ZIMA do lat 9 - 18.03.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1241/
Turniej ZIMA do lat 14 -18.03.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1242/
Turniej WIOSNA do lat 9 - 8.04.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1243/
Turniej WIOSNA do lat 14 - 8.04.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1244/
Turniej LATO do lat 9 - 16.09.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1245/
Turniej LATO do lat 14 - 16.09.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1246/
Turniej JESIEŃ do lat 9 - 28 .10.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1247/
Turniej JESIEŃ do lat 14 - 28.10.2017r. http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1248/

Ewentualnie mailowo maciej@szachmistrz.pl z podaniem imienia nazwiska, klubu lub
szkoły, daty urodzenia oraz kategorii szachowej,

5. NAGRODY






W każdym z turniejów uczestnik otrzyma dyplom oraz drobny upominek,
Po rozegraniu czterech turnieju rozdane zostaną puchary i nagrody. Puchary otrzymają
zawodnicy z klasyfikacji końcowej: miejsca 1-3 dla dziewcząt i miejsca 1-3 chłopców, zarówno
w grupie do lat 9, jak i do lat 14,
Zawodnicy, którzy rozegrali minimum 3 turnieje otrzymają medal i dyplom za cykl turniejów,
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji końcowej otrzymają również nagrody rzeczowe,

6. SYSTEM ROZGRYWEK



Każdy z turniejów systemem szwajcarskim 6 rund, 10 minut na zawodnika,
w przypadku równej ilości punktów w każdym z turniejów obowiązuje następująca
punktacja pomocnicza: średni Bucholz, Bucholz, progres, większa liczba zwycięstw,

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
 Najgorszy wynik punktowy z czterech rozegranych turniejów może być odrzucony w
klasyfikacji końcowej.
 Kryteria tabeli końcowej:
 1) suma punktów zdobytych w trzech najlepszych turniejach,
 2) w przypadku równości, mniejsza liczba miejsc uzyskanych w trzech najlepszych turniejach,
 3) korzystniejszy wynik bezpośredni we wszystkich turniejach,
 4) dogrywka

7. DODATKOWE INFORMACJE





Kontakt maciej@szachmistrz.pl Maciej Sroczyński (tel. 793-733-396)
Strona turnieju: http://www.szachmistrz.pl
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizator

ZAPRASZAMY!

