V Ogólnopolski Zimowy
Turniej Szachowy
o Puchar Prezydenta
Miasta Kalisza
Kalisz, 10 marca 2018 r.
1. ORGANIZATOR

KTS Kalisz,
2. TERMIN I MIEJSCE

Klub osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kaliszu, ul. Serbinowska 25 (1 piętro)

Turniej odbędzie się 10 marca 2018r. o godz 10.00 (potwierdzenie udziału do godz. 9.30!)
3. UCZESTNICTWO

Turniej ogólnopolski, mogą brać udział juniorzy do 18 roku życia (ur. w 2000r. i młodsi), o
przydziale do poszczególnej grupy decyduje ranking.

Grupa A – zawodnicy z rankingiem 1600 PZSzach (lub wyższym),

Grupa B – zawodnicy z rankingiem 1000-1400 PZSzach,

Zapisy do 7 marca 2018 r. poprzez formularz zgłoszeń lub mailowo maciej@szachmistrz.pl

Grupa A (min. 1600 lub wyższy) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1075/

Grupa B (ranking 1000-1400) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1076/
4. HARMONOGRAM
 godz. 8.45-9.30 potwierdzenie uczestnictwa w zawodach
 godz. 10.00-11.00 – 1runda
 godz. 11.00-12.00 – 2 runda
 godz. 12.00-13.00 – 3 runda
 godz. 13.00-13.30 – przerwa obiadowa
 godz. 13.30-14.30 – 4runda
 godz. 14.30-15.30 – 5 runda
 godz. 15.50-16.30 – 6 runda
 godz. 16.30-17.30 – 7 runda
UWAGA! Harmonogram jest orientacyjny. W przypadku gdy zawodnicy skończą rundę wcześniej będziemy
starali się również przyśpieszać rozpoczęcie kolejnej rundy. O godzinie startu rundy informować będzie
sędzia główny zawodów.
5. WPISOWE
 15 zł - juniorzy KTS Kalisz z uregulowanymi składkami członkowskimi,
 25 zł - pozostali juniorzy,
6.




NAGRODY
Puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w grupie A oraz B,
Nagrody rzeczowe dla najlepszych 6 zawodników i zawodniczek w grupie A oraz B,
Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa,

7. SYSTEM ROZGRYWEK
 grupa A oraz B: 7 rund systemem szwajcarskim, 30 minut na zawodnika,
 W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza: średni Bucholz,
Bucholz, progres, większa liczba zwycięstw,
 turniej umożliwia zdobycie V i IV kategorii szachowej

Klub KSM, ul. Serbinowska 25 w Kaliszu

8. DODATKOWE INFORMACJE

Strona turnieju: www.szachmistrz.pl

Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

Opiekę nad zawodnikami sprawują rodzice lub prawni opiekunowie.

Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia oraz nagranie multimedialne, w celach promocyjnych i
informacyjnych.

W odległości 150m od sali gry znajduje się park handlowy „Kalinka” - http://www.kalinkakalisz.pl

W odległości 700m od sali gry znajduje się największa w Kaliszu galeria handlowa „Amber”
http://www.galeria-amber.com.pl/

Przy samym klubie znajduje się „Markowa karczma” - obiady dla szachistów w cenie 17zł,

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Turniej dofinansowany ze środków budżetowych miasta Kalisza na
2018 rok

