
Turniej Szachowy
o Puchar SZKOŁY SZACHOWEJ „CZARNY KOŃ”

w Centrum Handlowym ATRIUM PLEJADA
al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25, Bytom

sobota 28.01.2023 r. godz. 9:45
Fundusz nagród 4200 PLN !!!

1. Cele turnieju:
    - integracja środowisk szachowych,
    - popularyzacja szachów w społeczności lokalnej Bytomia i okolic,
    - rywalizacja sportowa.

2. Organizatorzy:
    - Szkoła Szachowa „Czarny Koń”,
    - Centrum Handlowe Atrium Plejada w Bytomiu.

3. Termin i miejsce gry:
     28.01.2023 r., rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00 ( potwierdzanie zgłoszeń do 9:45 w biurze turnieju 
     – pasaż handlowy w C.H. Atrium PLEJADA w Bytomiu, al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 ).
     Biuro i miejsce rozgrywek na pasażu w okolicy sklepów RTV EURO AGD / Carrefour ). 

4. Zgłoszenia i informacje:
     - serwis turniejowy: http://chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_163/index.html?l=pl
     - e-mail: kontakt@czarnykon.net.pl
     - sms → tel. 691 855 524 Rafał Małecki

5. System i tempo gry:
    Turniej zostanie zgłoszony do rankigu FIDE.
    Sędzia główny turnieju: IA Rafał Siwik, e-mail: rafal@siwik.pl
    W turnieju może wziąć udział każdy bez względu na posiadaną kategorię i przynależność klubową.
    Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
    Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za ruch dla zawodnika.
    Wszyscy zawodnicy, którzy wpłacili wpisowe zostaną skojarzeni do 1. rundy. Zawodnik., który odda walkowera w 1. rundzie, 
    nie zostanie skojarzony do 2. rundy. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

6. Wpisowe:
    od każdego zawodnika = 40,00 zł. Wpisowe prosimy wpłacać w terminie do dnia 26.01.2023 r. na konto:
    SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”
    mBank 54 1140 2004 0000 3602 7709 6960
    W tytule wpłaty proszę podać:
    - imię i nazwisko zawodnika, klub,
    - „Wpisowe do turnieju OPEN – 28.01.2023 r.”

7. Harmonogram turnieju:
    do 9:45 potwierdzaie zgłoszeń u sędziego turnieju,
    10:00 - 13:00 otwarcie turnieju i rundy I-V,
    13:00 - 14:00 przerwa na obiad / kawę,
    14:00 - 16:00 rundy VI-IX
    ok. 16:30 - zakończenie turnieju i rozdanie nagród. 

8. Nagrody:

Klasyfikacja główna: Klasyfikacja 
do rankingu 1800 ELO rapid 
(włącznie)

Klasyfikacja 
do rankingu 1550 ELO rapid 
(włącznie)

Najlepszy zawodnik 
z Bytomia (kryterium - klub lub
miejsce zamieszkania)

 I miejsce - 500 zł + puchar
 II miejsce - 400 zł
 III miejsce - 300 zł
 IV miejsce - 200 zł
 V miejsce - 100 zł

 I miejsce - 400 zł
 II miejsce - 300 zł
 III miejsce - 200 zł
 IV miejsce - 100 zł
 V miejsce - 50 zł

I miejsce - 400 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł
IV miejsce - 100 zł
V miejsce - 50 zł

 I miejsce - 300 zł
 II miejsce - 200 zł
 III miejsce - 100 zł

Nagrody finansowe nie będą łączone.
Najmłodsi juniorzy otrzymają upominki niespodzianki.

9. Uwagi końcowe:
    Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
    Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
    Ostateczna interpretacja kominikatu organizacyjnego należy do organizatora turnieju.


