Regulamin Majowego
Turnieju Szachowego z okazji Konstytucji 3-go maja
2019
I ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Żninie
Miejski Ośrodek Sportu w Żninie
ŻTMS Baszta Żnin

II TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się 2 maja 2019 roku w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie ul .Gnieźnieńska 7.
Początek turnieju o godzinie 10:00.

III WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju może zagrać każdy chętny.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres
pkonieczynski@interia.pl oraz telefonicznie pod numerem 884782749. W przypadku wolnych
miejsc, będzie można także zgłosić się w dniu zawodów do godziny 9:30.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
W obu grupach turniejowych łącznie może zagrać maksymalnie 50 zawodników. O przyjęciu do
turnieju obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe:
Seniorzy – 20 zł
Juniorzy - 10 zł

IV SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 15 minut
na zawodnika.
Grupy turniejowe:
A – turniej otwarty dla wszystkich chętnych
B – juniorzy
W przypadku małej liczby zawodników turniej zostanie rozegrany systemem kołowym
każdy z każdym.

V OCENA WYNIKÓW
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości
o zajętych miejscach decydują kolejno:
średni Buchholz,
Buchholz,
ilość zwycięstw,
progres

VI SEDZIOWANIE
Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

VII NAGRODY
Turniej A:
Za zajęcie miejsca I - puchar + 300 zł.
Za zajęcie miejsca II - puchar + 200 zł.
Za zajęcie miejsca III - puchar + 100 zł.
Za zajecie miejsc od IV - VI - nagroda rzeczowa.
Nagroda rzeczowa dla najlepszej j kobiety.
Nagroda rzeczowa dla najstarszego zawodnika.
Turniej B:
Za zajęcie miejsc od I - III - puchar + nagroda rzeczowa.
Za zajęcie miejsc od IV – VI - nagroda rzeczowa.
Nagroda rzeczowa dla najlepszej juniorki.
Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Miejski Ośrodek Sportu
w Żninie
Turniej A: http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2619/
Turniej B: http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2620/

