KOMUNIKAT

Finałowy Turniej „Grand Prix Wybrzeża 2010”

Cel: Popularyzacja gry w szachy i konsolidacja lokalnego środowiska szachowego

Organizator: UKS „SZACH” Gryfice

Termin i miejsce: turniej zostanie rozegrany w niedzielę, 16.01.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Rodziewiczówny 6,  w Gryficach. Początek turnieju o godz. 10.00.

System rozgrywek: Turniej Finałowy będzie rozegrany systemem kołowym, 9 rund.
Czas gry: 15 min. na partię dla każdego zawodnika. 
Dla szachistów niezakwalifikowanych do Turnieju Finałowego, będzie zorganizowany turniej P’15. Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim, 9 rund. Czas gry: 15 min. na partię dla każdego zawodnika.

Sędzia: Kazimierz Łaszewski.

Uczestnictwo: w turnieju grają szachiści, którzy w łącznej klasyfikacji zajęli miejsca od 1 – 10. Są to: Kacper Karwowski, Tadeusz Twarogiel, Józef Stecyk, Adam Czuchnicki, Marian Gniazdowski, Paweł Kreja, Mariusz Palenica, Tobiasz Smal,  Jan Tymrakiewicz. W przypadku nieobecności któregoś z zawodników, na jego miejsce wchodzi następny wg kolejności w klasyfikacji łącznej. Udział w turnieju dodatkowym dla wszystkich chętnych po wpłaceniu wpisowego.

Zgłoszenia do turnieju dodatkowego: www.chessarbiter.com/turnieje/2010/ti_493/, e-mail: panax@poczta.onet.pl, tel. kom. 502 304 379 lub na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju

Wpisowe (tylko w turnieju dodatkowym): dorośli – 10 zł, dzieci i młodzież – 5 zł.

Zgłoszenia: e-mail: panax@poczta.onet.pl lub osobiście na 0,5 godz. przed rozpoczęciem turnieju.

Klasyfikacja: 
Turniej Finałowy - klasyfikacja końcowa ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów;1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. W przypadku ich równej ilości wg następujących, kolejno stosowane: punktacja pomocnicza Sonneborna-Bergera, wynik bezpośredniego pojedynku, liczba zwycięstw.
turniej dodatkowy - klasyfikacja końcowa ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów;1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. W przypadku ich równej ilości wg następujących, kolejno stosowane: wartościowanie pełne Buchholza, wartościowanie średnie Buchholza, progress, ilość zwycięstw, wynik bezpośredniej partii.

Nagrody: 
Turniej Finałowy – nagrody pieniężne dla wszystkich uczestników
turniej dodatkowy – nagrody pieniężne i rzeczowe w zależności od możliwości organizatora.

Uwagi końcowe: po zakończeniu turnieju odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji cyklu turniejów „Grand Prix Wybrzeża 2011”

Kazimierz Łaszewski

Kontakt:
Kazimierz Łaszewski tel. 502 304 379 e-mail: panax@poczta.onet.pl

