
68 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Szachach, Inowrocław 10–15.08.2015 r.

PATRONAT HONOROWY
Starosta Inowrocławski – Tadeusz Majewski

1. Cel mistrzostw:
- Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa. Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa. 

Możliwość podwyższenia kategorii szachowych.

2. Organizatorzy:
- Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, ITS Kopernik Inowrocław. 

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.
- Kierownik mistrzostw: Czarnolewski Piotr – 601 661 168.

3. Termin i miejsce:
- Mistrzostwa odbędą się w dniach 10–14.08.2015 r. w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 34 (ZS 

Ponadgimnazjalnych nr  5)
- Harmonogram zawodów, Grupa A i B:

- Poniedziałek (10.08): przyjazd i weryfikacja zawodników 14:30 – 15:30
odprawa techniczna, Rozpoczęcie 15:45  I runda 16:00

- Wtorek (11.08): II runda 09:00  III runda 14:30
- Środa (12.08): IV runda 09:00 V runda 14:30
- Czwartek (13.08): VI runda 09:00 VII runda 14:30
- Piątek (14.08): VIII runda 09:00  IX runda 14:30
- Piątek (14.08): Zakończenie 18:30

4. Uczestnictwo:
- W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni do 31 lipca 2015 r.
- Grupy turniejowe:

 Grupa A – zawodnicy od 1700 Fide lub z II kategorią (1800 PZSzach)
 Grupa B – zawodnicy do 1700 Fide
 Grupa C – do lat 12 (rocznik 2003 i młodsi), 10-12.08 – rundy 9:30-15:30.

- Wpisowe (zawiera opłatę OKR): Grupa A– 100 zł, jun– 90 zł Grupa B– 80 zł, jun– 70 zł, Grupa C – 30 zł.

5. System rozgrywek i tempo gry:
- Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,

a czas na rozegranie całej partii wynosi 90 minut + 30 sekund – grupa A i B,  30 minut + 30 sekund – 
grupa C.

6. Ocena wyników:
- W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno: średni Buchholz,

pełny Buchholz, ilość zwycięstw.

7. Sędziowanie i zgłoszenia:
- Zawody prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej Fide Arbiter Paweł Jaroch.
- Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na adres: paweljaroch84@gmail.com.
- Zgłoszenia można również wysyłać na serwis turniejowy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_1435/.
- W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne Przepisy Gry Fide.

8. Nagrody:
- W Open A i B za pierwsze 3 miejsca przewidziane są puchary, do 3-5 miejsc – dyplomy i nagrody pieniężne. 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla nienagrodzonych do 10 miejsca i w kategoriach: najlepsza kobieta
i junior.

- Przy 50 zgłoszeniach w każdej z grup pierwsza nagroda będzie nie mniejsza niż 900 zł w turnieju A i 500 zł w 
turnieju B.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- Zakwaterowanie będzie możliwe w nowo otwartym Hostelu Pod Lwem w Inowrocławiu za ok 40 zł za noc.
- Organizator nie pośredniczy w kwaterunku i posiłkach.

10.Inne:
- Sprzęt do gry zapewnia organizator. Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów. Za 

zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika do 
udziału w turnieju. Przy małej liczbie osób możliwość łączenia grup. Turnieje A i B zgłoszone do Fide.
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