OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA
O PUCHAR SOLIDARNOŚCI
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego
Juniorów i Seniorów
4–11.08.2019 r.

1. ORGANIZATOR
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Fundacja Promocji Solidarności
2. TERMIN I MIEJSCE
4-11.08.2019 r.
Sala BHP Stoczni Gdańskiej, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze
Gdańsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
3. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE i będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na
dystansie 9 rund.
Tempo gry wynosi 90 minut na całą partię + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
4. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wpisowe wynosi:
wpłacone do dnia 30.06.2019 - 100 zł + opłata rankingowa 20 zł
wpłacone do dnia 15.07.2019 - 140 zł + opłata rankingowa 20 zł
wpłacone do dnia 31.07.2019 - 180 zł + opłata rankingowa 20 zł
Wpisowe zniżka 20 % dla juniorów (2001 i młodsi) i seniorzy (1954 r. i starsi) zarejestrowanych w
PWZSzach oraz członkowie NSZZ Solidarność.
Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, WGM, IM i WIM.
Wpisowe należy przesyłać na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego:
13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 do dnia 31.07.2019 r.
Zapisy do dnia 31.07.2019 r. poprzez serwis na stronie
http://www.chsssrbitesb.com//erbitses/018//i_7743/ties..he/?l?pp?

Istnieje również możliwość zgłoszenia mailowo: kadra-szachy@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).
5. NAGRODY
I miejsce – 1200 zł + puchar
Najlepsza kobieta – 200 zł + puchar
Najlepszy junior do lat 18 – 200 zł + puchar
Najlepszy zawodnik powyżej 65 lat – 200 zł + puchar
Najlepszy zawodnik z NSZZ Solidarność – 200 zł + puchar
Nagrody finansowe otrzymuje minimum 10 % zawodników.
Dodatkowe dwie nagrody losowane wśród nienagrodzonych zawodników.

Nagrody w ramach Mistrzostw Województwa Pomorskiego Seniorów (zrzeszonych w PWZSzach):
I miejsce – 300 zł + puchar
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
Nagrody w ramach Mistrzostw Województwa Pomorskiego Juniorów (zrzeszonych w PWZSzach):
I miejsce – puchar (w grupach wiekowych 10, 12, 14, 16, 18)
I – III miejsce - medale + nagrody rzeczowe (w grupach wiekowych 10, 12, 14, 16, 18)
Nagrody należy odebrać osobiście na uroczystym zakończeniu.
6. TERMINARZ
4.08.2019
niedziela

9:30 - odprawa techniczna
10:00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju i I runda
17:00 - II runda

5.08.2019 17:00 – III runda
poniedziałek
6.08.2019
wtorek

10:00 – zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem
17:00 – IV runda

7.08.2019
środa

17:00 – V runda

8.08.2019
czwartek

17:00 – VI runda

9.08.2019
piątek

17:00 – VII runda

10.08.2019 17:00 – VIII runda
sobota
11.08.2019 10:00 – IX runda
niedziela 15:00 – uroczyste zakończenie turnieju
7. UWAGI KOŃCOWE
Dodatkowych informacji udziela Anna Mrozińska, tel. 531-909-899.
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach.
Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno- marketingowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega 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.
W budynku znajduje się kawiarnia.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należny do Organizatora.

