Mistrzostwa KTS Kalisz 2018/2019
cykl turniejów szachowych
1. Cel zawodów:
 wyłonienie mistrzów KTS Kalisz,
 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 nowej siedzibie KTS Kalisz
=> SP 10 Kalisz, ul. Karpacka 3, sala 14 i sala 15 http://szachmistrz.pl/kontakt.html mapa dojazdu)






Mistrzostwa września – 14.09.2018 r.
Mistrzostwa października – 12.10.2018 r.
Mistrzostwa listopada – 9.11.2018 r.
Mistrzostwa grudnia – 7.12.2018r.
Terminy kolejnych turniejów (styczeń, luty...ostatni turniej czerwiec) zostaną podane po
ukazaniu się kalendarza WZSzach i PZSzach na 2019 rok

4.Uczestnictwo:
 Udział zawodnika KTS Kalisz z opłaconą aktualną składką klubową jest bezpłatny,
 Pozostali zawodnicy płacą wpisowe do każdego turnieju w wysokości 5zł (płatne w dniu
zawodów)
 Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia 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,
 Grupa OPEN - mogą grać wszyscy chętni bez względu na wiek i kategorię szachową,
 W grupie do lat 14 (2004 r. i młodsi) mogą grać zawodnicy z limitem rankingowym do
rankingu 1400 (IV kategoria chłopcy lub III dziewczynki).
 Zawodnik, który nie przekracza limitu wiekowego i rankingowego ma prawo wyboru grupy w
której będzie chciał zagrać.
 Turniej składa się z 7 rund, tempo gry wynosi 10 minut na zawodnika + 3 sekundy za każdy
ruch,
5.Punktacja:
 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)
 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,
 wyniki bezpośrednie między zawodnikami,
 kto zajął więcej pierwszych miejsc, drugich itd. ...

6. Nagrody:
 Najlepszy zawodnik uzyskuje tytuł Mistrza KTS Kalisz,
 Na podstawie wyników cyklu turnieju ustalana będą składy drużyn juniorskich, które będę
reprezentować klub w wielkopolskich rozgrywkach ligowych w roku 2019,
 Nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów w grupie OPEN oraz w grupie 1000-1400, dla
zwycięzców puchary,
7. Sędziowanie:
 Decyzje sędziego głównego są w trakcie turnieju ostateczne,
 W rozgrywkach obowiązują najnowsze przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach,
8. Uwagi końcowe:
 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian,
 Na turniejach będą wykonywane zdjęcia i nagrania multimedialne, które wykorzystywane będą
do celach informacyjnych i promocyjnych Mistrzostw KTS Kalisz
 Wyniki i zdjęcia publikowane będą na www.szachmistrz.pl oraz
www.facebook.com/szachmistrz/

