Regulamin Turnieju Szachowego
z cyklu " Lubuskie Cztery Pory Roku"
pod honorowym patronatem
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak

Turniej drugi  LATO
I. Cel
 uzyskanie wyższych kategorii szachowych (do drugiej włącznie),
 popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 integracja środowiska szachowego,
 propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
 rywalizacja sportowa,
II. Organizator
 Klub Szachowy "CaissaPion" Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 17 ( przy SP1) www.pion.zgora.pl
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65057 Zielona Góra.
 Lubuski Związek Szachowy, ul Chrobrego 28, 664000 Gorzów Wlkp.
III. Współorganizatorzy:
Fundacja Mistrzostwa Szachowego, ul. Podgórna 31B/49 65213 Zielona Góra. http://www.fundacjamszach.pl/
Szkoła Podstawowa nr 1, Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 17.
MZK Zielona Góra.
V. Termin i miejsce
13 lipiec 2013 r. (sobota) i 14 lipiec 2013 r. (niedziela)
Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7,
65057 Zielona Góra, 1 piętro.
Terminarz
13.07.
8.208.50 potwierdzenie udziału, wpisowe, w przypadku wolnych miejsc dopisanie nowych zawodników.
8.50 odprawa techniczna, otwarcie,
9.00  17.00 rundy 1  4.
14.07
9.00  15.00 rundy 5  7,
15.15 uroczyste zakończenie turnieju
Podane godziny rozgrywania rund w danym dniu są orientacyjne. Kojarzenia i kolejna runda rozpocznie się tuż po
zakończeniu rundy poprzedniej. Wobec powyższego i zakończenie turnieju może odbyć się wcześniej niż planowane.
VI. System i tempo gry
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z obowiązkiem prowadzenia zapisu.
Tempo gry P60’ (60 minut na całą partię dla każdego zawodnika)
Dopuszczalne spóźnienie na rundę  pół godziny od jej rozpoczęcia.
VII. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się telefonicznie, przez internet lub osobiście
( w przypadku wolnych miejsc) w dniu rozgrywek do godz. 8.50 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze (1 piętro).
Wpisowe: dla seniorów wynosi 40 zł, a dla juniorów do 18 lat  30 zł,
członków "CaissaPion"  20 zł. Opłata klasyfikacyjna 5 zł wliczona jest już do wpisowego.

VIII. Sędziowanie
Sędzia : Zdzisław Krzysztofiak  sędzia klasy II
Grzegorz Słowik
 dyrektor turnieju
IX. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres sędziego zawodów do dnia 10.07.2013 r.
lub wysłać bezpośrednio z ChessArbitra.
Zdzisław Krzysztofiak  rentgenus2@interia.pl
lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.
W przypadku wolnych miejsc możliwość dopisania zawodnika na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów:
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, szkoły lub miasto.
X. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc w turnieju decyduje suma zdobytych punktów,
a w przypadku jej równości kolejno:
 wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
 wartościowanie Buchholza
 wartościowanie progresywne
 liczba zwycięstw
 losowanie
XI. Nagrody w turnieju
Uzyskanie wyższej kategorii szachowej.
Zwycięzcy i najlepsza zawodniczka otrzymują dyplomy i 7 nagród pieniężnych .
Pierwsza  300.00 zł, druga  200.00 zł, trzecia  100.00 zł, czwarta  80.00 zł, piąta  60.00 zł,
szósta 50.00 zł i najlepsza zawodniczka 50.00 zł.
Wysokość nagród finansowych zostanie zachowana pod warunkiem udziału minimum 50 zawodników.
Trzy najlepsze juniorki i juniorzy do lat 8, do lat 12 i do lat 16 oraz najlepszy zawodnik powyżej 50 lat otrzymają
również nagrody rzeczowe i dyplomy. Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności faktycznych grup osób
biorących udział w turnieju.
Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji i sponsorów. Przewidziane są drobne upominki dla dzieci
młodzieży.

XIII. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
Kolejne turnieje z tego cyklu planowane są w miesiącach: październik 56, styczeń 1819.
Osoby przyjezdne mogą skorzystać z pobliskiego hotelu Qubus lub innych miejsc zakwaterowania dokonując
wcześniejszej rezerwacji we własnym zakresie.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.

Serdecznie zapraszamy!

i

