MTM CUP
VII Ogólnopolski Turniej Szachów Rodzinnych
o Puchar Prezesa MTM Industries
1. Organizator: Kaliskie Towarzystwo Szachowe,
2. Cel zawodów: Integracja dzieci, młodzieży, dorosłych, środowisk szachowych,
3. Termin zawodów: 3 grudnia 2017 r. - niedziela (zawody jednodniowe),
4. Miejsce zawodów: Hala Sportowo Widowiskowa Arena, ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 22-24, Kalisz,
5. Uprawnieni do gry: Turniej rodzinny grany parami (drużyny dwuosobowa, bez rezerwowych!),
najbliższy stopień pokrewieństwa (rodzic+dziecko, rodzeństwo, dziecko+dziadek/babcia,
małżeństwa), średni ranking drużyny nie może jednak przekroczyć 2000 (decyduje rank. PZSzach, a
nie ELO). W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy tylko z Polski.
6. Zgłoszenia: mailowe do 26 listopada 2017 r.


Zgłoszenie mailowe na maciej@szachmistrz.pl należy podać imię i nazwisko startujących,
datę urodzenia (dd-mm-rrrr), kategorie szachowe, miasto oraz stopień pokrewieństwa.
Należy napisać kto będzie grał na pierwszej, a kto na drugiej szachownicy (podczas
turnieju nie będzie można zmienić kolejności szachownic).



http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/tdr_5100/

7. System rozgrywek: Planowane jest rozegranie turnieju systemem szwajcarskim na dystansie 8
rund, 2x15 minut na zawodnika. Turniej drużynowy, kojarzenie parami (drużyna A vs drużyna B)
8. Wpisowe:
•

35zł - od drużyny,

•

25zł - od drużyny, w której występuje przynajmniej jeden zawodnik KTS Kalisz lub Szkoły
Szachowej SzachMistrz Kalisz (obaj zawodnicy nie muszą być zrzeszeni w klubie),
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9. Harmonogram zawodów:
3 grudnia listopada 2017 r. (niedziela)
•

godz. 8.30 – 9.30 potwierdzenia startu w zawodach (biuro zawodów)

•

10.00 – 10.15 ceremonia rozpoczęcia turnieju

•

10.15 – 12.45 rundy 1-4

•

12.45 – 13.15 słodki poczęstunek

•

13.15 – 15.45 rundy 5-8

•

16.00 ceremonia zakończenia mistrzostw i rozdanie nagród

10. Nagrody:
•

Puchary dla drużyn za miejsca 1-10,

•

Nagrody rzeczowe dla drużyn za miejsca 1-20,

•

Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa,

•

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe trofeum,

•

Dodatkowe klasyfikacje i nagrody rzeczowe
Najlepsza drużyna o średnim rankingu rankingu 1000,
Najlepsza drużyna z przedziału rankingowego 1001-1200,
Najlepsza drużyna z przedziału rankingowego 1201-1350,
Najlepsza drużyna z przedziału rankingowego 1351-1500,
Najlepsza drużyna z przedziału rankingowego 1501-1600,



Każda drużyna otrzyma zapachy AromaCar od firmy MTM o wartości rynkowej około 80zł,

11. Dodatkowa informacja:


Organizator zapewnia szachy i zegary dla wszystkich zawodników,



Strona zawodów www.szachmistrz.pl



Kontakt: Maciej Sroczyński, tel. 793-733-396, maciej@szachmistrz.pl



Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora zawodów,
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12. Zwycięzcy poszczególnych edycji
2011 – Oskar Włodarczyk, Leon Włodarczyk (Kalisz) – startowało 70 drużyn
2012 – Oskar Włodarczyk, Marcin Włodarczyk (Kalisz) – startowało 96 drużyn
2013 – Nawrocki Paweł, Nawrocki Karol (Gniezno) – startowało 84 drużyn
2014 – Nawrocki Paweł, Nawrocki Karol (Gniezno) – startowały 93 drużyny
2015 – Kowalczyk Rafał, Kowalczyk Agnieszka (Widoradz) – startowało 121 drużyn
2016 – Sadzikowski Marian, Pyzio Amelia (Chrzanów) – startowało 140 drużyn
Tak graliśmy w 2016 rok - http://tnij.at/MTMCup2016

Turniej szachowy dofinansowany ze środków budżetowych miasta Kalisza

Sponsor tytularny zawodów http://www.aroma-car.eu/
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