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 OVER II
     			  Turniej Szachowy OPEN zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE


1. Organizatorzy        		 

Hotel Politański Rybnik 		Firma SZACHNET

2. Cel turnieju

- umożliwienie zawodnikom podwyższenie lub zdobycie  ranking Elo
- promocja szachów na ziemi rybnickiej
- zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży

3. Termin i miejsce 
	
Turniej odbędzie się w Hotelu Politański w Rybniku przy ulicy Sosnowej 5   www.hotelpolitanski.pl" www.hotelpolitanski.pl
w dniach   25 -27. XI  2011.   Zapisy do godz. 16.30

Harmonogram turnieju:
Dzień pierwszy  25.XI (piątek)              Dzień drugi                26.XI (sobota)       Dzień trzeci              27.XI (niedziela)
Runda I godz. 17.00 - 21.00                   Runda II  godz.         10.00 - 14.00         Runda IV godz.                 10.00 - 14.00
				            Przerwa obiadowa  14.00 - 15.00         Przerwa obiadowa          14.00 - 15.00
            Runda III godz.         15.00 - 19.00         Runda V	godz.                  15.00 - 19.00

           Zakończenie turnieju o  godz.  19.15
4. System rozgrywek

Turniej jest zgłoszony do klasyfikacji  rankingowej FIDE 
i zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund z tempem 90 minut + 30 sekund na partie dla zawodnika. 
Przy równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza: średni Bucholtz, pełny Bucholtz, progres, liczba zwycięstw.

5. Warunki uczestnictwa

1. W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy posiadają ranking nie wyższy niż  2199 Elo oraz zawodnicy bez  rankingu.
2. Wpisowe:		65 zł dla seniorów,  			          55 zł dla juniorów do lat 14 ( rocznik 1997 i młodsi )
			50 zł dla emerytów ( rocznik 1946 i starsi), 50 zł dla juniorów do lat 10 ( rocznik 2001 i młodsi )
UWAGA:  We wpisowym zawarta jest opłata klasyfikacyjno- rankingowa
3. Dokonanie zgłoszenia na stronie www.chessarbiter.com lub emailem na adres info@szachnet.pl do dnia 23.XI.2011r. 
     Ze względów organizacyjnych zawodnicy zgłoszeni po tym terminie płacą wpisowe wyższe o 10 zł.

6. Lista nagród
		
Nagrody główne
1. Miejsce		  400.00 zł  + puchar       	
2. Miejsce		  300.00 zł
3. Miejsce		  200.00 zł
4. Miejsce		  100.00 zł
5. Miejsce		     50.00 zł
6. Miejsce		  Nagroda rzeczowa

Nagrody dodatkowe
- Nagrody dla najlepszych zawodników 
o rankingu   1701 - 1900       		1. Miejsce	100.00 zł	2. Miejsce	50.00 zł
- Nagrody dla najlepszych zawodników
 	o rankingu   0 - 1700       		1. Miejsce	100.00 zł	2. Miejsce	50.00 zł

- Nagrody rzeczowe dla dwóch najlepszych juniorów ( juniorek ) do lat 10
- Nagrody rzeczowe dla dwóch najlepszych juniorów ( juniorek ) do lat 12
- Nagrody rzeczowe dla dwóch najlepszych juniorów ( juniorek ) do lat 14

7. Inne

Jest to drugi turniej z cyklu GAME OVER . Relację,  galerię zdjęć oraz wyniki końcowe z pierwszego turnieju GAME OVER można zobaczyć na stronie www.szachnet.pl/turnieje/" www.szachnet.pl/turnieje/ 
Do dyspozycji uczestników komfortowe pokoje z łazienkami i TV , monitorowany parking , sauna fińska , restauracja oraz bar całodobowy. Hotel Politański oferuje zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie w promocyjnych cenach. Koszt pobytu wraz z wyżywieniem od kolacji w dniu 25.XI do obiadu w dniu 27.XI wynosi 180 zł od osoby za miejsce w pokoju dwuosobowym oraz 240 zł za pokój jednoosobowy. Rezerwacji  należy dokonać pod numerem  tel. 504407251 lub emailem na info@szachnet.pl   
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie NW zawodników. W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w komunikacie. Nagrody nie są łączone.

