REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
Gdynia, 9.12.2018
Organizator:
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Termin i miejsce:
9.12.2018 r. (niedziela) godz. 10:00
Restauracja „U ELVISA” Gdynia Babie Doły, ul. Zielona 40.
Cele:
Popularyzacja królewskiej gry wśród mieszkańców województwa pomorskiego.
Wyłonienie Indywidualnego Mistrza w Szachach Błyskawicznych w województwie pomorskim.
Uczestnictwo:
W turnieju mogą wziąć udział szachiści mieszkający na terenie województwa pomorskiego
oraz zawodnicy zrzeszeni w klubach PWZSzach po opłaceniu wpisowego w kwocie jak poniżej:
- seniorzy urodzeni w roku 1953 i starsi - 15 zł.
- pozostali zawodnicy - 25 zł.
Wpisowe należy wpłacić na miejscu w dniu 9.12.2018 r. do godziny 09:45
System rozgrywek:
System szwajcarski na dystansie 11 rund.
Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 6.12.2018 r. na stronie internetowej:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6965/
lub na maila: akademiaszachowa@gmail.com
Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową oraz
datę urodzenia.
Tempo gry:
Tempo gry wynosi 3 minuty dla zawodnika, na całą partię oraz 2 sekundy na każde posunięcie od
początku partii.
Ocena wyników:
W przypadku równej ilości punktów z gry o kolejności miejsc zadecydują:
• Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
• Wartościowanie pełne Buchholza,
• Liczba zwycięstw,
• Liczba partii czarnymi,
• Wynik bezpośredniej partii
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie wyżej wymienionych kryteriów o miejscach 1 – 3
zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez Sędziego głównego.

Terminarz:
Niedziela 9.12.2018 r.
09:15 – 09:45 - weryfikacja zawodników
09:45 – 10:00 - odprawa techniczna
10:00 – 12:30 - rundy turniejowe
około 12:45 – uroczyste zakończenie turnieju
Nagrody:
I miejsce – 300 zł + Puchar
II miejsce – 200 zł + Puchar
III miejsce – 100 zł + Puchar
50 zł – najlepsza kobieta (minimum 5 zawodniczek startujących w turnieju)
50 zł – najlepszy zawodnik z II kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników)
50 zł – najlepszy zawodnik z III kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników)
50 zł – najlepszy zawodnik z IV kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników)
50 zł – najlepszy zawodnik z V kategorią szachową (minimum 5 startujących zawodników)
Postanowienia końcowe:
• Sprzęt i sale zapewnia Organizator.
• Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
• Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów.
• Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
• Ubezpieczenie zawodników w czasie trwania imprezy oraz dojazdu i powrotu we własnym zakresie
lub delegujących klubów
• Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• W sprawach szachowych nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE
i PZSzach.
• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, Sędziego głównego w celach informacyjno
marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian.

