Komunikat i Regulamin VII Turnieju Szachowego
im. Króla Kazimierza Wielkiego
Miasto Kowal – miejsce narodzin Króla , 1 maja 2018 roku
1. Organizatorzy:
- Burmistrz Miasta Kowal
- Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
- Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
-„Włocławski Klub Szachowy-1938”
2.Cel imprezy:
- Wzbogacenie oferty Jarmarku Kazimierzowskiego w Kowalu,
- Popularyzacja królewskiej gry , jaką są szachy,
- Integracja środowiska szachistów z Kowala i innych ośrodków z terenu woj. kujawsko
-pomorskiego i województw ościennych.
3. Miejsce rozgrywek:
Turniej główny: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Zamkowej 4
w Kowalu (powiat Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie)

Turniej dla dzieci i młodzieży: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy
Zamkowej 4 w Kowalu (powiat Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie)
4. Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie się do organizatorów w terminie do 28 kwietnia 2018 :
- Janusz Augustowski tel. 692 147 519 ; mail: augustjan@wp.pl
- Wiesław Matusiak tel. 795 309 015 ; mail: wieslaw.matusiak@os.pl
Maksymalna liczba uczestników Turnieju Głównego to 60 osób. O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń. Możliwe jest przyjęcie niewielkiej liczby zawodników w dniu imprezy
w przypadku wolnych miejsc.
Wpisowe w Turnieju Głównym wynosi:
- seniorzy i seniorki 25 zł
- juniorzy od III kat. włącznie 10 zł

W Turnieju Juniorów nie ma wpisowego od zawodniczek i zawodników do IV kat. włącznie.
5.Terminarz rund:
Odprawa techniczna i potwierdzanie udziału :
1 maja br. godz. 9.00 – 10.00
I runda godz. 10.00 – 10.30
II runda godz. 10.30 – 11.00
III runda godz. 11.00 – 11.30
IV runda godz. 11.30 – 12.00
V runda godz. 12.00 – 12.30
Przerwa na ciepły posiłek godz. 12.30 – 13.00
VI runda godz. 13.00 – 13.30
VII runda godz. 13.30 – 14.00
VIII runda godz. 14.00 – 14.30
IX runda godz. 14.30 – 15.00
Uroczyste zakończenie Turnieju ok. godz. 15.30 – 16.00.

6.Tempo gry i sędziowanie :
W Turnieju Głównym tempo gry wynosi 12 min. + 5 sek. za ruch na partię dla zawodnika.
W Turnieju Juniorów granym systemem szwajcarskim 7-mio rundowym - tempo gry wynosi
15 min. dla uczestnika na całą partię. Maksymalna liczba dzieci to 24 z tego 12 ze Szkół
z Kowala.
Sędzią głównym będzie Janusz Augustowski – sędzia kl. państwowej,
Turniej Juniorów nadzorował będzie Wiesław Matusiak z Kowala.
Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne. Protesty na decyzje sędziego
głównego można składać po Turnieju do Kolegium Sędziów KPZSzach. po wpłaceniu kaucji
100 zł zwracanej, jeżeli Kolegium Sędziów uzna je za zasadne. Protesty składane są na ręce
sędziego głównego za potwierdzeniem.

7.Nagrody:
W Turnieju Głównym planuje się następujące nagrody:
Nagrodę główną i dwa Puchary dla zwycięzców;
Przy 60 zawodnikach:
I m-ce nagroda gwarantowana 300 zł i 6 nagród finansowych ( II 250 zł; II 200 zł; IV 170zł;
V 150 zł; VI 100 zł;)
Przy 40 zawodnikach:
I nagroda gwarantowana 200 zł i 6 nagród finansowych ( II 150zł; III 120 zł; IV 100 zł; V 80zł;
VI 60 zł )
Przewidziane są nagrody specjalne ( dla najlepszego zawodnika z Kowala, najmłodszego
uczestnika, najlepszej kobiety, itp.)
Liczba nagród finansowych może się zwiększyć i zostanie podana na odprawie technicznej.
W Turnieju Juniorów ( maksymalnie 24 osoby ) wszyscy uczestnicy otrzymają upominki,
zwycięzca otrzyma puchar, a 5 pierwszych uczestników nagrody rzeczowe.
8. Postanowienia końcowe:
Turniej główny zostanie zgłoszony do FIDE.
Wszyscy uczestnicy Turnieju mogą korzystać z bufetu. W trakcie Jarmarku Kazimierzowskiego
można bezpłatnie zjeść posiłki fundowane przez organizatorów ( żurek lub grochówka
z „kiełbaską”, krokiety itp. ) .
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny
koszt lub delegujących Klubów.
Uczestnictwo w Turnieju oznacza zgodę na bezpłatną publikację wizerunku
w sprawozdaniach z imprezy i jej materiałach reklamowych.

Organizatorzy przygotują dla zawodników miejsca parkingowe na targowisku
miejskim w Kowalu w odległości około 100 metrów od sali gry.

