
Regulamin
Otwartego Turnieju Szachowego w ramach Mistrzostw Polski Domów

Kultury, Placówek Wychowania Pozaszkolnego, UKS, OPP

l. Cel

- wyłonienie Druzynowego Mistza Polski spośród powyzszych plaówek,
- popularyzacja szachów,
- integracja środowiska szachowego,
- wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
- rywalizaĄa sportowa i mozliwośó podwyzszenia rankingu FIDE,
- mozliwośc zdobycia kategorii szachowych.

ll. Orqanizator.

Młodziezowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy
wwwmdk2,bydgoszcz.pl

ll l. współorqanizatorzv i pańnerzv

Wydział Edukacji i Spońu UM w Bydgoszczy,
Kujaws ko-Po mo rs ki Związek Sza chowy,
Miejski Szkolny Związek Spońowy,
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
Rada Rodziców przy MDK-2,
Rada osiedla szwederowo,
MKS EMDEK Bydgoszcz,
M iędzyna rodowa Szkoła SOKRATES
partnezy i sponsorzy.

Sędzia głowny turnieju: Ulrich Jahą asystenci: MariuszMazalon, Andrzej Karpiński,

lV. Termin imieisce

Termin: 16-18.06,2017

Miejsce : MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, Bydgoszcz

Terminarz:
16,06.2017

15:30 - 16:00 - odprawa techniczna
16:15 - otwarcie turnieju
16:30 runda l

17.06.2017
9:00 runda ll
12:30 runda lll
17:00 tumiej Blitz



18.06.2017
9:30 runda lV
13:00 runda V
1 6:30 zakończenie turnieju

v. svstem itempo qrv

Turnieje rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 60 minut na pańię + 30 sekund na kazde posunięcie dla zawodnika.
Turniej będzie zgłoszony do FIDE.
W turnieju będzie prowadzona klasyfikacja druzynowa.
Druzyna składa się z trzech reprezentantów danej plaówki/klubu (w tym z co najmniej dwóch
juniorów rocznik 1998 lub młodszy).
Turniej Blitz - tempo 9ry 3 min.+2 sek. na posunięcie Dystans 9-11 rund,

vl, warunki uczestnictwa

W turnieju indywidualnym olaz turnieju Blitz mogą wziąć udział wszyscy chętni.
Wpisowe wynosi 50 zł - senior, 30 zł - junior.
Wpisowe do tumieju Blitza 10 zł od osoby.
Wpłata wpisowego na konto nr: 26 1090 1896 0000 0001 1346 7761, lub gotówką na odprawie
technicznej.

vll. zqłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa należy pzesłać do dnia 8 czerwca na adres:
MDK-2 ul, Leszczyńskiego 42,85-137 Bydgoszcz, mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl,
informacje: telefon (52) 373-1 7-95:
lub za pośred n i ctwe m se rwis u : www. chessa rb ite r. co m.
O pzyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę placówki, lub miasto.

vlll. koleiność mieisc

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w pżypadku jej równości kolejno:
wańościowanie Buchholza zodrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
wańościowanie wszystkich rezultatów
liczba zwycięstw
wańościowanie progresywne
losowanie

O klasyfikacji druzynowej decyduje indywidualny wynik tzech najwyzej sklasyfikowanych w
turnieju indywidualnym uczestników danej placowki (w tym z co najmniejdwóch juniorow rocznik
1998 lub młodszy).
W przypadku rownej ilości punktow:

suma miejsc trzech zawodników druzyny,
vlyższe miejsce najlepszego zawodnika w zespole.

lX, Naqrody

W turnieju indywidualnym:
l miejsce - pucha1 medal nagroda pieniężna 400 zł
ll miejsce - puchaą medal nagroda pienięzna 300 zł
lll miejsce - puchaą medal nagroda pienięzna 200 zł
lV miejsce nagroda pienięzna 100 zł



V miejsce
Vl miejsce

nagroda pieniężna 50 zł
nagroda pienięzna 50 zł

Nagrody finansowe przy udziale minimum 50 zawodników.
Za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe (max. do 20 miejsca),

Dyplomy za miejsca 1-8 w turnieju indywidualnym

W turnieju druzynowym:
Medale dla tzech najlepszych druzyn.
Puchary dla pięciu najlepszych druzyn.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zawodników trzech najlepszych drużyn.
Dyplomy dla miejsc 1-6 w punktacji zespołowej

Łączna pula nagród 5 000 zł.

Dodatkowo:
Najlepsza kobieta - puchar + nagroda pienięzna 100 zł
Najlepszy junior ijuniorka do lat 10,12,14,16,18 - puchar + nagroda żeczowa.
Dyplomy 1-6 dla najlepszych kobiet ijuniorów

Turniejszachów szybkich - 100o/o wpisowego.

x, ustalenia końcowe

Opiekę wychowawczą sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi,
W zawodach obowiązują Pzepisy Gry FIDE.
l nte rpretacja reg u la min u na lezy do organ izatora.
Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykozystania danych
osobowych (imię, nazwisko, wizerunek)do promocji Turnieju w mediach, lntemecie orazw innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty orazbez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Za ubezpiecze n ie zawod n i ków odpowied zia l ne są jed nostki d e le g ujące.

xl, zakwaterowanie i wvzvwienie

Koszt zakwaterowania i wyzywienia pokrywają we własnym zakresie uczestnicy lub jednostki
delegujące.
Po wcześniejszym ustaleniu zorganizatorem istnieje mozliwość rezerwacji noclegów wrazz
wyzywieniem w bursie młodziezowej w pokojach 2, 3-4 osobowych.
Koszt noclegów - 60 złlosoba (od piątku do niedzieli).
Koszt wyzywienia - 60 złlosoba (od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę),
Ostateczny termin rezenruacji noclegów - 20 maja2017 r.
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