
    Komunikat Organizacyjny
                    Międzynarodowy Turniej Szachowy

                     „Focus Mall Bydgoszcz 2015”
                       Bydgoszcz, 11 października 2015 r.

I. Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy przy współudziale galerii Focus Mall w Bydgoszczy.
Dyrektor zawodów: Jarosław Wiśniewski (76jarwis@gmail.com, 609 912 224).
Zastępca dyrektora zawodów: Paweł Jaroch (paweljaroch84@gmail.com, 692 244 586).

II. Termin i miejsce:
Bydgoszcz, 11 października 2015 r., ul. Jagiellońska 39-47 (naprzeciwko dworca PKS).
Focus Mall – centrum handlowe (http://www.focusmall-bydgoszcz.pl/).

III. Ocena wyników, system rozgrywek i tempo gry:
Tempo gry wynosi 3 minuty + 2 sekundy na ruch w turnieju OPEN (13 rund, system szwajcarski,
przy  równej  ilości  zdobytych  punktów decyduje  ranking  średni  przeciwników,  średni  Buchholz,
pełny Buchholz, liczba zwycięstw),  10 minut + 5 sekund na ruch w grupach juniorskich (7 rund,
system  szwajcarski,  przy  równej  ilości  zdobytych  punktów  decyduje  średni  Buchholz,  pełny
Buchholz, liczba zwycięstw).

IV. Warunki uczestnictwa, finansowanie:
W mistrzostwach mogą brać udział wszyscy chętni zgłoszeni w terminie do 8 października 2015 r.
na  e-mail:  paweljaroch84@gmail.com,  lub  poprzez  formularze  zgłoszeniowe  na  serwisach
turniejowych. Turnieje dziecięce podzielone są na trzy grupy: do lat 10 (2005 r. i młodsi), 13 (2002 r.
i młodsi) i 16 (1999 r. i młodsi). Zgłoszenie przesłane po terminie pociąga za sobą wzrost wpisowego
o 20 zł. Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać IDcode, w przeciwnym razie nie będą dopuszczeni
do zawodów. Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywa KPZSzach i Focus Mall. Zawodnicy biorą
udział w mistrzostwach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny. Wpisowe do turnieju
wynosi: grupa OPEN - 30 zł, grupy juniorskie – 15 zł, płatne w dzień zawodów.

V. Program mistrzostw:
09:00-09:30 – potwierdzenie udziału do turnieju OPEN
10:00-14:00 – rundy I-XIII i zakończenie turnieju OPEN
14:00-15:00 – przerwa, potwierdzenie udziału dla grup juniorskich
15:00-18:30 – rundy I-VII i zakończenie dla grup do lat 10, 13 i 16

VI. Nagrody gwarantowane (kwoty brutto):
OPEN (puchary: za miejsca I-III, najlepszy junior, najlepsza kobieta, nagrody rzeczowe do 30 miejsca):
I - 2000 zł VI - 500 zł Najlepsza kobieta - 300 zł
II - 1500 zł VII - 400 zł Do ELO 2000, I m. - 150 zł
III - 1000 zł VIII - 300 zł Do ELO 1800, I m. - 150 zł
IV - 750 zł IX - 200 zł Do ELO 1600, I m. - 150 zł
V - 600 zł X - 150 zł Do ELO 1400, I m. - 150 zł

Do ELO 1200, I m. - 150 zł
Przy braku rankingu ELO zawodnika w nagrodach rankingowych obowiązuje ranking PZSzach.
Nagrody nie łączą się. Turnieje dziecięce: puchary za miejsca I-III w każdej grupie. Nagrody, 
dyplomy i upominki dla wszystkich. Fundusz na nagrody rzeczowe i puchary ok. 2500 zł.

VII. Sędziowanie:
W zawodach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dla szachów błyskawicznych (grupy juniorskie
– dla szachów szybkich). Turniej prowadzi sędzia główny – FA Paweł Jaroch z pomocą sędziego
asystenta – I kl. Jarosława Wiśniewskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

VIII. Uwagi końcowe:
Grupa OPEN zgłoszona do klasyfikacji FIDE w Blitzu. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy
załatwiają we własnym zakresie. Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników, odpowiedzialne są
jednostki delegujące. Sprzęt do gry zapewnia organizator.  Prawo do interpretacji Komunikatu ma
organizator, a Przepisów Gry sędzia główny.
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