
XVII Ogólnopolski Turniej Szachowy „FERIE ZIMOWE 2016”
Suwałki, 26-29.01.2016 r.

I. Organizatorzy:
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „JAĆWIEŻ” Suwałki oraz Zespół Szkół nr 3 w 

Suwałkach. Kierownik turnieju: Piotr Zieliński, sędzia główny: Paweł Jaroch (692 244 586).

II. Termin i miejsce:
 26-29.01.2016 r. – Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66,
 Terminarz dla Grupy A i B (turnieje C i D rozgrywane od środy do piątku od 9:30):

Wt. 26.01 zapisy 8:30-9:30, I runda 10:00, II runda 14:00
Śr. 27.01 III runda 9:30, IV runda 13:30
Czw. 28.01 V runda 9:30, VI runda 13:30
Pt. 29.01 VII runda 9:30, zakończenie 12:30

III. Uczestnictwo, zgłoszenia:
 W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni w terminie (do 25 stycznia g.12)

w ramach grup turniejowych. Zgłoszenie przesłane po terminie pociąga za sobą wzrost 
wpisowego o 50%. Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać IDcode FIDE.

 Zgłoszenie wysyłamy na e-mail: paweljaroch84@gmail.com lub serwis 
www.chessarbiter.com.

IV. System rozgrywek i tempo gry:
 Grupa A      – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1600 lub ELO max. 2199 – zgłoszony do FIDE

7 rund, 60’+30”, Wpisowe 50 zł, 
 Grupa B      – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1400 lub ELO max 1599 – zgłoszony do FIDE

7 rund, 60’+30”, Wpisowe 40 zł, 
 Grupa C      – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1100-1250 (rundy śr 3, czw 2, pi 2)

7 rund, 30’+30”, Wpisowe 20 zł, potwierdzenie udziału w 27.01 od 8:30 do 9:15
 Grupa D      – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1000 (rundy śr 3, czw 3, pi 3)

9 rund, 25’+10”, Wpisowe 20 zł, potwierdzenie udziału w 27.01 od 8:30 do 9:15
 Przy mniejszych ilościach zawodników grupy mogą być łączone.

V. Klasyfikacja:
 Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za 

wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje 
wartościowanie Buchholza śr. i pełnego oraz liczba zwycięstw.

VI. Nagrody:
 Grupa A i B: nagrody finansowe za min. 3 miejsca (I miejsce nie mniej niż 250 zł przy 30 

zgłoszeniach), do 6 miejsca nagrody rzeczowe, osobne nagrody do lat 18,
 Grupa C i D – najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe, pozostałe dzieci drobne upominki,
 Puchary dla zwycięzców grup, dyplomy za miejsca I-VI (w grupach C i D – dla wszystkich 

dzieci). Osobne nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika zawodów,
 Przy większej liczbie uczestników nagrody zostaną zwiększone.

VII. Postanowienia końcowe:
 Organizator zapewnia sprzęt szachowy,
 Za opiekę, stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub 

prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju,
 W grupie A i B obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych przed wykonaniem 30 

ruchu czarnych. Limit spóźnienia na partię wynosi 15 minut.
 Obowiązywać będą aktualne Przepisy Gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach,
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
 Strona organizatora: www.pablochess.p  l. 
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