
                                                                                                              

 

ZAPROSZENIE 

 

Na XVII Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Świecia Juniorek i Juniorów  
                    (rocznik 2000 i młodsi) 

 

1.Organizatorzy:                                                                                                                                                                                                                                                            

-KSz Gambit Świecie                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- SOK Stokrotka  

- OKSiR Świecie 

2.Cel zawodów: 

- popularyzacja szachów; 

- doskonalenie umiejętności szachowych mieszkańców Świecia i okolic; 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży interesującej rozrywki;  

3.Miejsce i termin gry: 

Zawody odbędą się w sobotę i niedzielę 17-18 marca 2018 r. w Sali SOK STOKROTKA  

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 w Świeciu. Zawodników można zgłaszać pocztą elektroniczną  

na adres: gambitswiecie@wp.pl ; zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika, datę 

urodzenia, kategorię i ranking FIDE (jeśli posiada), klub ewentualnie miejscowość lub szkoła, którą 

reprezentuje; lub przez ChessArbitra. W dniu turnieju zgłoszenia (w przypadku wolnych miejsc) będą 

przyjmowane na sali gry. 

4.Wpisowe: 

Dla mieszkańców gmin Świecie i Chełmno udział jest darmowy. 

Pozostali zawodnicy:  10 PLN. 

5.Harmonogram turnieju: 

Sobota, 17 marca 

9.20 – 9.45 potwierdzenie obecności (zapisy nie zgłoszonych inną drogą); 

9.50 – 10.00 odprawa techniczna; 

10.00 otwarcie turnieju; 

I runda 10.10 – 11.10 

II runda 11.15 – 12.15 

III runda 12.20 – 13.20 

IV runda 14.25 – 15.25 

Niedziela,  18 marca 

V runda 10.00 – 11.00 

VI runda 11.05 – 12.05 

VII runda 12.10 – 13.10 

Zakończenie turnieju ok. 13.30 – 14.15 

Uwaga!!! 

Jeśli rundy będą kończyły się wcześniej, kolejne będą wcześniej zaczynane! 



6. System rozgrywek: 

-turniej zostanie rozegrany  systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund  

(w przypadku niewielkiej  liczby chętnych system może ulec  zmianie);  

- tempo gry – 30’ na rundę dla zawodnika; 

7. Nagrody: 

- mistrzyni i mistrz juniorów otrzymają puchar, za 1-3 miejsce medale w kategorii juniorek i juniorów, 

wszyscy zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. 

8.Klasyfikacja  

Miejsca w turnieju ustalane są na podstawie zdobytych punktów , licząc 1 pkt za wygraną 

partię, 0,5 pkt za remis, i 0 pkt za przegraną . W razie równosci decyduje wartośc Bucholza 

średniego i pełnego , liczba zwycięstw. 

 

9 .Postanowienia końcowe  

Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Za opiekę , stan zdrowia w zawodach oraz 

ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do 

udziału w turnieju. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych 

mediach (tv, internet) 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu. 

W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Kodeksu Szachowego i aktualne przepisy FIDE. 

 
 


