
 TURNIEJ SZACHOWO – KRĘGLOWY W STACJI NOWA GDYNIA                 

Organizatorzy :               Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. , Szkoła Szachowa Szach-Mat Łódzki  
Patronat:                         Łódzki Związek Szachowy 
Arbiter:                            Piotr Straupisz 
Miejsce gry :                   Stacja Nowa Gdynia ul. Sosnowa 1 Zgierz 95 - 100 

                         

Cel turnieju:                      - popularyzacja gry w szachy oraz sportów ruchowych  wśród dzieci i młodzieży 
                                            -  podjęcie sportowej rywalizacji 
                                            - rozwój intelektualny,  kształtowanie pozytywnych cech osobowości 
                                            
Termin:                                Turniej rozgrywany w terminie  16.06.2018 
 
Rozpoczęcie:                    Godz.8:30  sprawdzenie listy obecności, zapoznanie się z regulaminem turnieju 
                                            Godz. 9.00 rozpoczęcie turnieju, przewidywane zakończenie turnieju o godz. 13.00 – 14.00 
Tempo gry:                       7  minut + 2 sekundy  dla 1 zawodnika na partię (gra na czas) 

 
 
Dystans:                         5 rund 
System gry:                    Szwajcarski, w turnieju obowiązują przepisy PZSzach w szachach szybkich 
Harmonogram:             Grupa: A i B  Turniej w Kręgle godz. 9.00 – 11.00, Turniej Szachowy od godz. 11.00 – 13.30 
                                         Grupa: C i D  Turniej Szachowy godz. 9.00 -11,00, Turniej w Kręgle od godz. 11.15 – 12.45  

 
Rundy:                           Grupa A i B: Turniej w kręgle od godz. 9.00 do 11.00, I runda 11.20 – 11.45, II runda 11.50 – 12.15,  
                                                               III runda 12.20 – 12.40, IV runda 12.45 – 13.05, V runda 13.10 – 13.30   
 
                                        Grupa C i D : I runda 9.00 – 9.20, II runda 9.25 – 9.45, III runda 9.50 – 10.10, IV runda 10.15 – 10.35,  
                                                                V runda 10.40 -11.00, Turniej w Kręgle od godz. 11.15 – 12.45                         

                                            
Grupy wiekowe:             
                                           A  - grupa OPEN – roczniki od 2000 i wyżej 
                                           B – grupa roczniki  2004 - 2001 
                                       C – grupa roczniki 2007 - 2005 
                                           D -  grupa roczniki 2008 - 2010                                 
 
Nagrody:                           Za I miejsce puchar, II i III miejsce medal. Pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal za 
                                           uczestnictwo w Turnieju.   
                                           UWAGA: Zwycięzcą w danej grupie wiekowej zostaje zawodnik, który uzyska największą łączną 
                                                            ilość punktów zdobytych w szachach i kręglach. W przypadku uzyskania takiej samej łącznej  
                                                            ilości punktów decyduje Buchholza  uzyskany podczas turnieju szachowego. 

                                        Maksymalna możliwość zdobycia punktów w kręglach wynosi 300 pkt. 
                                        Maksymalna możliwość zdobycia punktów w szachach wynosi 300 pkt, za zwycięstwo 60pkt, remis 30 pkt,  
                                        przegrana 20 pkt. 

Wpisowe:                    Udział w turnieju bezpłatny  

     
Uwagi:                       Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji komunikatu szachowego. 
                                     Organizator może odwołać zawody, w przypadku gdy ilość zgłoszonych zawodników, nie  
                                     przekroczy  40  osób. Grupy wiekowe w których zostanie rozegrany turniej mogą ulec 
                                     korekcie po weryfikacji zgłoszonych zawodników. 
                                     Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. 
                                     Prosimy o zapewnienie opieki nad dzieckiem podczas trwania turnieju szachowego. 
                                     Turniej nie jest zgłoszony do FIDE. 

                                                                                                             
Zgłoszenia:                   do dnia  10.06.2018r. – godz. 23.59,  ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.  
                                       Zgłoszenia można wysyłać na  adres: info@szach-mat.com.pl, lub  www.chessarbiter.com 
                                       Uwaga: należy podać,  Nr szkoły lub klubu, Nazwisko i Imię dziecka, datę urodzenia (dd-m-r) 
                                                      oraz kategorię szachową jeśli  zawodnik taką posiada.  
 Kontakt:                    Piotr Straupisz tel. 725 060 569, info@szach-mat.com.pl 

mailto:info@szach-mat.com.pl

