INFORMACJA OGÓLNA, KOLEJNOŚĆ SZACHOWNIC, FUNKCJA KAPITANA
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Ranking średni PZSzach drużyny nie może przekroczyć 2000,
Każda drużyna ma obowiązek wskazania kapitana drużyny,
Kapitan zgłasza wyniki drużyny i reprezentuje drużynę,
Kapitan nie może sugerować zaproponowania remisu, nie może ingerować w partię szachową
partnera z drużyny,
Zawodnicy z drużyny nie mogą sobie podpowiadać ruchów, przypominać o wciśnięciu zegara, karą
za takie zachowanie może być nawet przegrana partia,
W przypadku wystartowania 1 rundy kolejność szachownic nie może być już zmieniona i
obowiązuje do końca turnieju,
W przypadku pomyłki i zamiany kolejności szachownic, drużyna przegrywa 0-2
KIEDY JEST WYGRANA PARTIA SZACHOWA?
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Obowiązują aktualne przepisy kodeksu PZSzach
Partia kończy się wygraną kiedy:
- na szachownicy będzie szach-mat,
- kiedy regulaminowany czas 15 minut do namysłu skończył się (wskazówka opadła), a druga
strona posiada materiał matujący,
- kiedy przeciwnikowi zadzwoni telefon komórkowy,
- kiedy przeciwnik poddał partię i na szachownicy jest materiał matujący,
- kiedy przeciwnik wykonał dwa nieprawidłowe posunięcie i wcisnął dźwignię swojego zegara,
DRUGIE NIEPRAWIDŁOWE POSUNIĘCIE PRZEGRYWA!
PUNKTACJA, SYSTEM ROGRYWEK
Zawody mają charakter drużynowy – 2 osobowy, (drużyna A vs. drużyna B),
System szwajcarski, 8 rund, każdy zawodnik ma w rundzie 15 minut do namysłu,
W końcowej klasyfikacji pierwszym kryterium są punkty meczowe,
Drużyna otrzymuje 2 punkty meczowe kiedy wygra mecz wynikiem 2:0 lub 1,5:0,5,
Drużyna otrzymuje 1 punkt meczowy kiedy zremisuje mecz 1:1,
Drużyna nie otrzymuję żadnego punktu meczowego kiedy przegra 0:2 lub 0,5:1,5,
Drugim kryterium klasyfikacji końcowej są tzw. małe punkty, czyli suma wszystkich
indywidualnych punktów zawodników z drużyny,
Trzecim kryterium klasyfikacji jest skrócony Bucholtz,
Czwartym kryterium klasyfikacji jest pełen Bucholtz,
Piątym kryterium klasyfikacji końcowej jest dogrywka,
SPRAWY ORGANIZACYJNE
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Ponownie będziemy mieli przyjemność gościć Państwa w Hali Arena w Kaliszu największym
obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Kaliszu (poj. ponad 3000 osób,
adres ul.Prymasa S.Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz)
Zawodnicy mają obowiązek stawić się w dniu zawodow do godziny 9.30 na sali zawodów i uiścić
opłatę startową.
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Drużyna, która się spóźni może być dopuszczona do zawodów od II rundy
W przypadku gdyby drużyna miała nie wystartować w zawodach, ma obowiązek
poinformować o tym fakcie organizatora (telefonicznie lub mailowo).
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Dojazd do Hali Arena Kalisz
Google Maps - http://tiny.pl/qvkj9

