
 II WARMIŃSKO - MAZURSKI TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA MORĄGA

I. ORGANIZATORZY
• Morąski Dom Kultury
• Urząd Miejski w Morągu
• Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

II. CEL TURNIEJU
• popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców regionu 

Warmii i  Mazur, a także wszystkich zainteresowanych szachistów z kraju i zagranicy,
• konfrontacja szachistów w atmosferze zmagań fair-play oraz integracja braci szachowej,
• rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Morąga i okolic, promocja miasta,
• umożliwienie wejścia na listę rankingową FIDE w szachach szybkich.

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w niedzielę 9 kwietnia 2017r. w Morąskim Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
• System szwajcarski na dystansie 9 rund. 
• Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
• Tempo gry: 10’ + 5”na posunięcie.
• Punktacja pomocnicza: Buchholz średni, Buchholz, liczba zwycięstw, progresja.
TURNIEJ ZGŁOSZONY DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE DLA SZACHÓW 
SZYBKICH.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają 
zgłoszenia poprzez serwis turniejowy ChessArbiter lub pocztą elektroniczną na adres agu1@o2.pl 
do dnia  7.04.2017 r. oraz opłacą w dniu turnieju wpisowe w wysokości:
• Seniorzy - 25 zł 
• Nestorzy (ur. 1957 i starsi), juniorzy (1999 i młodsi) - 20 zł
• Kobiety, juniorzy młodsi (2003 i młodsi), morążanie - 15zł
• Zorganizowane grupy mają możliwość negocjacji wpisowego

VI. NAGRODY
I miejsce - 300 zł

II miejsce - 200 zł
III miejsce - 100 zł
IV miejsce -   80 zł
V miejsce -   60 zł

VI miejsce -   50 zł

zawodnik krajowy o rankingu PZSzach do 1800 – 40 zł
Najlepszy nestor od 60 lat - 40 zł

Najlepszy junior młodszy do 14 lat - 40 zł
Najlepsza kobieta - 40 zł

Najlepszy zawodnik z Morąga - 50 zł
Nagroda losowana - 40 zł

VII. PROGRAM TURNIEJU
9:00 - 10:00 - potwierdzenie udziału

 10:15 - otwarcie turnieju
10:30 - rundy I - IX
16.30 - zakończenie turnieju

mailto:agu1@o2.pl


VIII. SPRAWY RÓŻNE
• UWAGA! Można otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną (nie dotyczy nagrody losowanej),
• Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora,
• Sprzęt do gry zapewnia organizator,
• W czasie trwania turnieju będzie dostępna kawiarenka, serwis kawowy oraz napoje, przekąski.
• Kontakt, zgłoszenia: Andrzej Gula e-mail: agu1@o2.pl , 511752792

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH

ZAPRASZAMY DO GRY
ORGANIZATORZY


	I. ORGANIZATORZY
	II. CEL TURNIEJU
	III. TERMIN I MIEJSCE
	IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
	V. WARUNKI UCZESTNICTWA
	VI. NAGRODY
	VII. PROGRAM TURNIEJU
	VIII. SPRAWY RÓŻNE

