
Turniej Szachowy z Okazji 40- lecia sekcji szachowej

BKS „CHEMIK” Bydgoszcz

I. ORGANIZATOR:

- Bydgoski Klub Sportowy „CHEMIK” Bydgoszcz.

II. CEL:

- Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Integracja środowiska szachowego w regionie.

- Uczczenie 40 rocznicy powstania i funkcjonowania sekcji szachowej BKS CHEMIK

Bydgoszcz.

III. TERMIN:

- 18  czerwca 2022 r. godzina 10.00.

- Weryfikacja uczestników od godziny 09.00 do godz. 09.45.

- Odprawa techniczna 09.50, rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.

- Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 16.00

IV. MIEJSCE:

- Sala gimnastyczna przy Klubie BKS „CHEMIK”, ul. Glinki 79 w Bydgoszczy.

- Dyrektorem turnieju jest Mikołaj WŁOCH (tel.: 728-257-992), a kierownikiem Biura

Zawodów jest Kamila URBAŃSKA (tel.: 691-973-934).

V. KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Wpisowe do zawodów wynosi 30,00 zł w grupie A i 20,00 zł w grupie B

(w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE). Zawodnicy Chemika mają 10 zł tańsze wpisowe
w każdej grupie!!!

-           Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników.

- Zawodnicy z tytułem GM i WGM są zwolnieni z wpisowego.

VI. ZGŁOSZENIA I SYSTEM ROZGRYWEK:

- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronie chessarbitra, a także na
adres mailowy sędziego głównego zawodów FA Jarosława Wiśniewskiego
(76jarwis@gmail.com tel.: 609-992-909) przyjmowane będą do dnia 15.06.2022 r. do godziny
20.00. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu
wyższego wpisowego o 10,00 zł.



- W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną
kategorię szachową. Dane te są niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia
turnieju. Zawodnicy zgłaszając się do udziału w Turnieju, wyrażają zgodę do udostępnienia
tych danych i ich dalszego przetwarzania, tylko i wyłącznie na potrzeby imprezy.

- Turniej odbędzie się na dystansie 9 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za ruch dla
zawodnika.

- Grupa A dla wszystkich chętnych.

- Grupa B do lat 14 rocznik 2008 i młodsi.

VII. NAGRODY:

GRUPA A:

· I miejsce 500 zł + Puchar.
· II miejsce 400 zł + Puchar.
· III miejsce 300 zł + Puchar.
- Najlepsza Kobieta 300 zł + Puchar.
- Najlepszy zawodnik 60+ 200 zł + Puchar.
- Najlepszy junior 200 zł + Puchar.
- Nagrody nie są łączone!!!
- Nagrody rzeczowe będą do 10 miejsca.

GRUPA B
- Miejsca I-III Puchar  + atrakcyjna nagroda rzeczowa
- Najlepsze 3 dziewczynki Puchar + atrakcyjna nagroda rzeczowa
- Nagrody rzeczowe będą do 30 miejsca.

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

- Turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE dla szachów szybkich,

- Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek,

- Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii
jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.

- Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w
celu sporządzenia fotorelacji z imprezy.

- Ilość miejsc jest ograniczona!!!

- Zawody poprowadzi sędzia klasy międzynarodowej – FIDE Arbiter Jarosław Wiśniewski
(e-mail: 76jarwis@gmail.com, nr tel.: 609-992-909).

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.




