
VII Otwarte Mistrzostwa Okręgu Podwrocławskiego w Szachach Szybkich
Kryniczno 05.12.2015r.

W ramach turnieju zostaną rozegrane Mistrzostwa Dolnego Śląska Osób Niepełnosprawnych.
Przed turniejem przewidziana jest Symultana Pana Aleksandra Marka Skorupy z młodymi szachistami.

Organizatorzy:  Prezes Podwrocławskiego Okręgu Dolnośląskiego Związku Szachowego – Przemysław
Lichwa,  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w  Wiszni Małej, Marek Pociejowski

Patron Medialny: „Wieści Gminne” – gazeta gminy Wisznia Mała, „Nowa” – gazeta trzebnicka

Termin i miejsce:

05.12.2015r. Świetlica OKSiR, Kryniczno, ul. Parkowa 6. Dojazd z Dworca Nadodrze ekspres busem
w kierunku Trzebnicy; wysiąść w Krynicznie (ok. 3 km od granicy Wrocławia, ok. 10 km od Dworca
Nadodrze).  
Odjazd z Dworca Nadodrze: 9:05, 9:20, 10:15, 11:15, 11:55

Plan turnieju:

05.12.2015 r. godz. 9:00 – 9:45 potwierdzenia udziału w symultanie

05.12.2015 r. godz. 10:00 – 12:30 symultana Pana Aleksandra Marka Skorupy z młodzieżą.

05.12.2015 r. godz. 12:15 – 12:45 zgłoszenie do turnieju, potwierdzenie udziału       
05.12.2015 r. godz. 13:00 – 14:30 runda  1 - 3

          godz.  14:30 – 15:15 przerwa obiadowa
          godz.  15:15 – 17:30 runda  4 – 7
          godz.  17:45 zakończenie turnieju 

System rozgrywek:

Symultana  rozegrana  zostanie  na  10  do  15  szachownicach.  Grać  mogą  juniorzy  z  maksymalnie
II kategorią szachową. Skład ustalają Organizatorzy. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny
nr tel. 602 361 989. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo
P-10+5 sekund. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej
ilości punkty pomocnicze wg kolejności: 1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progres, 4) liczba
zwycięstw.

Uczestnictwo:

W Turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, którzy kochają GRĘ KRÓLEWSKĄ bez względu na posiadaną
kategorię  szachową oraz przynależność klubową.
Wpisowe:  członkowie  klubu  OKSiR  Wisznia  Mała   i  juniorzy  (rocznik  1997  i  młodsi)  –  10,00  zł.
Pozostali uczestnicy 15,00 zł. W ramach wpisowego zapewniamy gorący posiłek.
Termin  nadsyłania  zgłoszeń:  do  dnia  03.12.2015r.  za  pomocą  formularza  elektronicznego
zamieszczonego na stronach: DZSzach.pl;  kalendarz.siwik.pl; Chessarbiter.com.

Ze względu na wielkość sali, ilość zawodników jest ograniczona do 60. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Istnieje  możliwość  zapisania  się  bezpośrednio  przed  turniejem,  ale  tylko  w przypadku,  gdy  ilość
zgłoszeń będzie mniejsza od 60 osób lub, gdy nie wszyscy zgłoszeni wezmą udział w Turnieju. 



Nagrody:

Kategoria OPEN    

I miejsce – 200 zł.+ puchar , II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł., IV miejsce – 70 zł., V miejsce – 50
zł., dla najlepszej szachistki 50 zł + puchar, dla najlepszego juniora (rocznik 1997  i młodsi) 50 zł.+
puchar. Ponadto dla juniorów  za zajęcie miejsca od II do VI – nagroda – książka szachowa.

Klasyfikacja Okręgu Podwrocławskiego           

Mieszkańcy  lub  członkowie  klubów  szachowych  (dotyczy  klubów  uczestniczących  w rozgrywkach
ligowych  w  ramach  DZSzach)  z  powiatów:  trzebnickiego,  górowskiego,  milickiego,  strzelińskiego,
wołowskiego, oleśnickiego, średzkiego, oławskiego, wrocławskiego – ziemskiego:
I miejsce – 100 zł. + puchar, II miejsce – 70 zł., III miejsce – 50 zł., Dla najlepszej szachistki 50 zł., dla
najlepszego juniora 50 zł. (rocznik 1997  i młodsi).  Ponadto dla juniorów  za zajęcie miejsca od II do
VI – nagroda – książka szachowa.          

Kategoria osób niepełnosprawnych

Uczestnictwo w kategorii osób niepełnosprawnych jest możliwe pod warunkiem okazania Sędziemu
Turnieju aktualnego i ważnego zaświadczenia o posiadaniu niepełnosprawności.
I miejsce – 100 zł. + puchar, II miejsce – 80 zł. + puchar, III miejsce – 70 zł. + puchar, IV miejsce – 60
zł., V miejsce – 50 zł.

Nagroda niespodzianka            
Przewidziano nagrodę niespodziankę losowaną wśród nienagrodzonych zawodników ( 50 złotych).      

Uwagi końcowe:
Sędzia turnieju: Michał Dzikowski
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzACH 2005 r. z późniejszymi zmianami.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  niniejszego  Regulaminu  i  podjęcia  decyzji
dotyczących spraw technicznych. Organizatorzy zapewniają zawodnikom ciepłe i zimne napoje.

Nagrodzonemu  zawodnikowi  przysługuje  tylko  jedna  nagroda.  Warunkiem  jej  otrzymania  jest
obecność zawodnika podczas wręczania nagród.

Informacje dotyczące turnieju można uzyskać pod telefonem: 602 361 989 Marek Pociejowski.

 


