REGULAMIN XIX TURNIEJU SZACHOWEGO
O MISTRZOSTWO POWIATU KRAŚNICKIEGO
I. CELE TURNIEJU
 Wyłonienie mistrza powiatu kraśnickiego na rok 2017 w kategoriach seniorów
oraz juniorów do lat 18.
 Popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży.
II. ORGANIZATORZY





Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Klub Sportowy Unia Wilkołaz
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie
Gmina Wilkołaz

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Turniej odbędzie się w dniu 02.12.2017 (sobota) w Szkole Podstawowej w
Wilkołazie.
2. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 1000 (odprawa techniczna – 930).
3. Przewidywany czas zakończenia turnieju – godzina 1630 .
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Młodzież do lat 18 musi przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmuje (listownie, telefonicznie faxem oraz e-mailem) pani Iwona
Tęsna (Urząd Gminy Wilkołaz, 23-212 Wilkołaz, tel. 81 - 821-20-26 fax. 81 – 82126-95, iwona.tesna@wilkolaz.pl) do dnia 24.11.2017r.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju powinno zawierać nast. dane:
 imię i nazwisko zawodnika,
 rok urodzenia (dotyczy juniorów),
 miejsce zamieszkania,
 kategorię szachową (jeśli posiada).
3. W miarę wolnych miejsc będą przyjmowane dodatkowe zgłoszenia indywidualne
od zainteresowanych szachistów w dniu zawodów.
VI. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Turniej będzie rozegrany w konkurencji indywidualnej w oparciu o przepisy gry
dla szachów szybkich.
2. Wszyscy zawodnicy będą grać w jednej grupie.
3. System rozgrywek – szwajcarski siedmiorundowy z komputerowym kojarzeniem par
do poszczególnych rund.
4. Tempo gry – 20 minut dla zawodnika (40 minut na partię).

VII. KOLEJNOŚĆ MIEJSC
1. O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości
kolejno:
 średni wynik Buchholza,
 wartościowanie Buchholza,
 suma progresywnych wyników zawodnika po poszczególnych rundach.
2. W przypadku, gdy nadal będzie istniała równość punktów, metoda progresji będzie
stosowana z pominięciem wyniku I rundy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba II, III itd..,
aż do ustalenia ostatecznej kolejności miejsc.
VIII. NAGRODY
1. W turnieju przewiduje się nast. nagrody i wyróżnienia:
 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III,
 dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca IV-VII
 dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych juniorów do lat 18,
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania innych nagród i wyróżnień.
IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Zagadnienia nie wymienione w regulaminie turnieju będą regulowane w oparciu
o Kodeks Szachowy Polskiego Związku Szachowego.
2. Niektóre punkty w regulaminie mogą ulec zmianie, jeżeli będą wymagały tego
względy organizacyjne (np. inna niż przewidywano liczba zawodników).

Organizatorzy

