KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
„IV OTWARTY WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY” Chełmno, 19-26 lipca 2021 r.
I.

CEL:

-

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promocja Gminy Świecie.
Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

II.

ORGANIZATORZY:

-

Klub Szachowy „GAMBIT” Świecie.
Burmistrz Miasta Świecie.
OKSiR Świecie.
Partnerem zawodów jest również Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.

III.

SĘDZIOWANIE ZAWODÓW:

-

Zawody poprowadzi sędzia klasy FIDE Arbiter – Jarosław WIŚNIEWSKI przy
pomocy sędziego asystenta Daniela KAZNOWSKIEGO.

IV.

TERMIN I MIEJSCE:

-

Zawody odbędą się w dniach 19 - 26 lipca 2021 r. na terenie Europejskiego
Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera nad Jeziorem
Starogrodzkim, przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno.

V.

SYSTEM ROZGRYWEK:










OPEN A – zgłoszony do klasyfikacji FIDE, dla zawodników z kraju i zagranicy
z rankingiem FIDE przynajmniej 1500 pkt. oraz zawodników bez rankingu FIDE,
posiadającym przynajmniej I kategorią PZSzach.
OPEN B – zgłoszony do klasyfikacji FIDE, dla zawodników z rankingiem FIDE
do 1500 pkt. oraz zawodników bez rankingu FIDE z przynajmniej III kategorią
PZSzach.
OPEN C – dla pozostałych zawodników z rankingiem do 1400 PZSzach.
W ramach „IV Otwartego Wakacyjnego Turnieju Szachowego” zostaną rozegrane
turnieje szachów błyskawicznych oraz szachów szybkich pamięci IM Krzysztofa
ŻOŁNIEROWICZA (obydwa turnieje zgłoszone będą do FIDE).
We wszystkich turniejach obowiązują Przepisy Kodeksu Szachowego oraz Przepisy
Gry FIDE.
W Turniejach OPEN A oraz OPEN B obowiązuje zakaz proponowania remisu lub
zgadzania się na niego przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy,
którzy zgodzili się na remis przed wyznaczonym limitem posunięć będą karani
porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem, powinien
przywołać sędziego, natomiast jego przeciwnik będzie ukarany zgodnie za pkt. 12.9
kodeksu szachowego

VI.

TEMPO GRY I PREPISY TURNIEJOWE:

-

Wszystkie trzy turnieje
na dystansie 9 rund.

-

W grupach OPEN A oraz OPEN B tempo gry wynosi – 90 min. + 30 sek. za ruch dla
zawodnika, gdzie obowiązuje zapis partii do końca trwania gry. Nie ma tutaj
możliwości żądania remisu z tak zwanej „pozycji siły”.

-

W grupie OPEN C tempo wynosić będzie – 60 min. dla zawodnika, przy czym zapis
partii jest obowiązkowy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zawodnikowi zostało do końca
partii co najmniej 5 minut lub mniej. Po zakończeniu partii należy uzupełnić zapis.

-

w przypadku braku możliwości zapisywania (np. złamana ręka), sędzia wyznaczy
zawodnikowi asystenta oraz dokona odpowiedniej korekty czasu na rozegranie przez
niego partii, np. odejmie mu 15 minut z ogólnego czasu na rozegranie partii.

-

Zapisy partii powinny być czytelne i umożliwiać ich rozczytanie sędziemu zawodów.
W przeciwnym wypadku, zawodnicy będą przepisywać zapis.

-

Rozmowy zawodnika, grającego partię turniejową, z innymi osobami
są niedozwolone. Po zakończeniu partii zawodnik ma obowiązek oddać podpisany
zapis partii sędziemu i opuścić sale gry, aby nie przeszkadzać pozostałym grającym.

-

Maksymalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut od sygnału rozpoczęcia gry,
po czym wpisany będzie walkower, jeżeli zawodnik nie zasiądzie do szachownicy
w wyznaczonym limicie czasu.

-

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych lub
innych urządzeń elektronicznych, umożliwiających komunikację zewnętrzną (np.
Smartwatch, Smartband). Zakaz ten nie dotyczy zwykłych zegarków elektronicznych,
przy czym należy pamiętać o wyłączeniu dźwięku (uruchomienie się dźwięku
przegrywa partię). Złamanie opisanych powyżej zakazów skutkuje
natychmiastowym przegraniem partii.

-

W szczególnych przypadkach Sędzia Główny zawodów, może wyrazić zgodę na
wniesienie włączonego, jednak wyciszonego telefonu, który zostanie zdeponowany na
czas trwania partii zawodnika przy stoliku sędziowskim. Przypadek ten musi być
podyktowany szczególną sytuacja życiową zawodnika.

-

Na odprawie technicznej zostaną ustalone granice sali gier, których w czasie trwania
partii zawodnik nie może przekroczyć bez zgody sędziego.

VII.
-

WPISOWE:
OPEN A – wpisowe wynosi 140,00 zł, w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa,
OPEN B – wpisowe wynosi 100,00 zł, w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa,
OPEN C – wpisowe wynosi 50,00 zł, w tym opłata okręgowa.
Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, WGM, IM, WIM.

-

Wpisowe należy wpłacić na konto Klubu Szachowego „GAMBIT” Świecie do dnia
15.07.2021 roku lub w dniu przyjazdu, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.

zostaną

przeprowadzone

systemem

szwajcarskim

-

Tytuł płatności: „Wpisowe – imię i nazwisko, nazwa turnieju i grupa turniejowa”
(np. Wpisowe, Jan Kowalski, IV Otwarty Wakacyjny Turniej Szachowy – OPEN A).
Dane do przelewu:
Klub Szachowy „Gambit” Świecie,
ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie,
nr rachunku bankowego: 43 1750 0012 0000 0000 2995 9234.

VIII. ZAKWATERONIE I WYŻYWIENIE:
-

Koszt zakwaterowania w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta
Schumachera nad Jeziorem Starogrodzkim, przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5
w Chełmnie wynosi 80,00 zł na dobę (7 dni x 80.00 = 560.00 zł). W ośrodku
dysponujemy pokojami 1, 2, 3, 4 osobowymi.

-

Zakwaterowanie obejmuje też, wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja oraz
szwedzki stół.

-

Za zakwaterowanie + wyżywienie, należy dokonać wpłaty w dniu przyjazdu lub
wcześniej przelewem na konto:
Klub Szachowy „Gambit” Świecie,
ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie,
nr rachunku bankowego: 43 1750 0012 0000 0000 2995 9234.

-

W tytule płatności należy podać: „Za zakwaterowanie i wyżywienie, imię i nazwisko,
nazwa turnieju”.

-

Ośrodek ECWM posiada wydzielone miejsce na pole namiotowe.

-

Na terenie Ośrodka ECWM znajdują się miejsca parkingowe dla uczestników. ILOŚĆ
MIEJSC OGRANICZONA.

-

Zgłoszenia, dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, przyjmuje Sabina
JAŹWIECKA, tel. 660 035 689, email: gambitswiecie@wp.pl - do dn. 15.07.2021 r.

-

Zgłoszenie do zawodów powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę
urodzenia (dzień, miesiąc, rok) oraz informacje o rezerwacji wyżywienia
i zakwaterowania.

IX.

ZGŁOSZENIA:

-

Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać do dnia 15.07.2021 r. W sprawach zgłoszeń
do zawodów, proszę się kontaktować z Arkadiuszem SPIONKOWSKIM, tel.:
508 209 977 w godzinach od 12:00 do 18:00, email: gambitswiecie@wp.pl.

-

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie, będą przyjmowane w razie wolnych miejsc
i pod warunkiem wpłacenia wpisowego wyższego o 50%.

X.

HARMONOGRAM:












19.07.2021 r., godzina 15:00 - potwierdzanie zgłoszeń, kwaterowanie,
19.07.2021 r., godzina 20:00 – odprawa techniczna
20.07.2021 r., godzina 09:00 – otwarcie zawodów,
20.07.2021 r., godzina 09:15 – I runda.
20.07.2021 r., godzina 14:30– II runda
21.07.2021 r., godzina 09:00 – III runda
21.07.2021 r., godzina 14:30 – IV runda
22.07.2021 r., godzina 09:00 – V runda
22.07.2021 r., godzina 14:30 – VI runda
23.07.2021 r., godzina 09:00 – VII runda
24.07.2021 r., godzina 09:00 – VIII runda.



24.07.2021 r., godzina 16:00 – „Turniej Szachów Błyskawicznych pamięci IM
Krzysztofa ŻOŁNIEROWICZA”, który zostanie rozegrany systemem
szwajcarskim, na dystansie 11 rund, 3’+2” (zgłoszony do FIDE).
Wpisowe do tego turnieju – 20,00 zł. Ilość i wysokość nagród finansowych, będą
opublikowane w dniu 24 lipca 2021 r., po 3 rundzie szachów błyskawicznych.
Bliższe szczegóły zostaną podane w serwisie turniejowym.



25.07.2021 r., godzina 10:00 – „Turniej Szachów Szybkich - Memoriał
Krzysztofa ŻOŁNIEROWICZA”, który zostanie rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund, z czasem 12’+3” dla zawodnika. Turniej
będzie, zgłoszony do FIDE. Wpisowe do tego turnieju, wynosi 25,00 zł.
Ilość i wysokość nagród będą opublikowane w dniu 25 lipca 2021 r.
po
3
rundzie
szachów
szybkich.
Bliższe szczegóły zostaną podane w serwisie turniejowym.




26.07.2021 r., godzina 09:00 – IX runda.
26.07.2021 r., godzina 15:00 – zakończenie i podsumowanie turniejów.

XI.

OCENA WYNIKÓW ORAZ NAGRODY GWARANTOWANE:

-

Ocena wyników uzyskanych przez zawodników, przy zastosowaniu punktacji 1 pkt. za
zwycięstwo, 0,5 pkt. za remis oraz 0 pkt. za porażkę, w klasyfikacji końcowej
obejmować będzie: sumę zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz,
liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, liczbę zwycięstw czarnymi.

-

Nagrody w Grupie OPEN A, będą przyznawane bez względu na ilość osób
startujących w następującej wysokości:







I miejsce – 1.000,00 zł + statuetka lub puchar.
II miejsce – 800,00 zł,
III miejsce – 600,00 zł,
IV miejsce – 400,00 zł,
V miejsce – 200,00 zł.
Najlepsza kobieta – statuetka lub puchar + nagroda rzeczowa.


-

Najlepszy junior do lat 18 (rocznik 2003 lub młodszy) – statuetka lub puchar +
nagroda rzeczowa.

Nagrody w Grupie OPEN B oraz OPEN C, będą przyznawane bez względu na ilość
osób w następujący sposób:





Miejsca I-III - statuetka lub puchar + nagrody rzeczowe.
Dla najlepszej kobiety (dziewczyny) – statuetka lub puchar + nagroda rzeczowa.
Dla pozostałych najlepszych zawodników nagrody rzeczowe, przyznawane
w kolejności zajmowanych miejsc.
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy upominek.

XII.

UWAGI KOŃCOWE:

-

Za opiekę, stan zdrowia i ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub
delegujący lub jego opiekun prawny.
Dojazd: http://www.ecwm.chdk.pl/kontakt.html
Obecność na odprawie technicznej w dniu 19.07.2021 o godz. 20.00, jest
obowiązkowa, w przeciwnym razie zawodnik rozpocznie grę od 2 rundy.
Uczestnicy, którzy chcieliby dojeżdżać na Turniej, mogą zostać zwolnieni z odprawy
technicznej po uzgodnieniu z Sędzią Głównym, ale obowiązują ich ustalenia na tej
odprawie.
Organizatorzy zapewniają sale do gry oraz sprzęt szachowy oraz środki dezynfekcji.
W trakcie trwania turniejów, dla zawodników i opiekunów, organizator zapewnia
ciepłe napoje (kawa, herbata) i słodki poczęstunek podczas rund.
W przypadku niskiej frekwencji w grupach juniorskich istnieje możliwość połączenia
tych grup, z zachowaniem odrębnej klasyfikacji.
Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do Sędziego Głównego
zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, celem sprawnego
przeprowadzenia zawodów, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej
przed startem turnieju.
Zawodnicy startując w turniejach, akceptują powyższy Regulamin oraz wyrażają
zgodę na publikację ich podstawowych danych osobowych w statystykach
turniejowych, wynikach, jak też na publikację wizerunku w po turniejowych
fotogaleriach.
Podczas trwania „IV Otwartego Wakacyjnego Turnieju Szachowego”, będą
stosowane obowiązujące obostrzenia sanitarne w zakresie przeciwdziałania
COVID-19, które zostaną omówione podczas odprawy technicznej. Osoby nie
stosujące się do ustalonych nakazów, będą usuwane z turnieju.
Na terenie ośrodka znajduje się m. in. siłownia na zewnątrz, boisko do gry w piłkę
siatkową - piłkę plażową. Pobliska plaża jest strzeżona przez ratownika.

-

-

-

-

-

Organizator planuje zorganizowanie ogniska – grilla oraz karaoke.

-

Na terenie Ośrodka ECWM, istnieje również możliwość, odpłatnego korzystania
z kortu tenisowego, kajaków i rowerów wodnych.
Z A P R A S Z A M Y !!!
Zarząd Klubu Szachowego „GAMBIT” Świecie

