
II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY FIDE W NIDZICY
Nidzica 15.04.2018 r.

GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
W SZACHACH SZYBKICH

I. ORGANIZATORZY

 Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy

 Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”

 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 Powiatu Nidzickiego i okolic;

 umożliwienie wejścia na listę rankingową FIDE w szachach szybkich.

III. TERMIN I MIEJSCE

Turniej  odbędzie  się  w  Niedzielę  15  kwietnia  2018 r.  w Szkole  Podstawowej  Nr 2  w Nidzicy
przy ul. Karola Barke 3. 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

System szwajcarski na dystansie 9 rund, prowadzony programem ChessArbiter. 

Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

Tempo gry: 10’+ 5” na posunięcie.

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 iwaldowska@wp.pl, a także
tel. Piotr KRAŚNIEWSKI – 600 993 142 do dnia 12.04.2018 r. oraz opłacą w dniu turnieju wpisowe
w wysokości:

 Seniorzy – 25 zł 

 Weterani (ur. 1958 i starsi) – 20 zł

 Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego, kobiety, młodzież do lat 18 – 15 zł 

 Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS UZDOWO” – 10 zł

 Zawodnicy z tytułami: GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM, CM, WCM, M, zawodnicy Parafialno –
szkolnej sekcji szachowej w Nidzicy – zwolnieni z wpisowego

W cenę wpisowego wliczony jest obiad, ciepłe i zimne napoje oraz słodki poczęstunek.

mailto:iwaldowska@wp.pl


VI. NAGRODY

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

IV miejsce – 250 zł

V miejsce – 200 zł

VI miejsce – 180 zł

VII miejsce – 160 zł

VIII miejsce – 140 zł

IX miejsce – 120 zł

X miejsce – 100 zł

XI miejsce – 90 zł

XII miejsce – 80 zł

XIII miejsce – 70 zł

XIV miejsce – 60 zł

XV miejsce – 50 zł

Ponadto nagrody dodatkowe dla najlepszych w poszczególnych kategoriach:

 ranking PZSzach do 1200 i do 1800 (1200 – 1800) – po 50 zł

 kobieta, młodzik (dziewczynka i chłopiec) (do 10 lat), junior/juniorka młodsza (11-14 lat), 
junior/juniorka starsza (15 – 18 lat), weteran powyżej 60 lat – po 50 zł

 zawodnik/zawodniczka Parafialno – szkolnej sekcji szachowej w Nidzicy – po 50 zł

 nagroda losowana – 50 zł

Uwaga: przewidziane są upominki dla każdego gracza!

VII. PROGRAM TURNIEJU

09.00 – 10.15 – potwierdzenie udziału

10.30 – otwarcie turnieju

10.40 – I runda 

11.20 – II runda 

12.00 – III runda

12.40 – IV runda

13.20 – V runda, przerwa obiadowa

14.20 – VI runda

15.00 – VII runda

15.40 – VIII runda

16.20 – IX runda

17.00 – zakończenie turnieju

VIII. SPRAWY RÓŻNE

a) UWAGA!!! Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej),

b) Wszystkie nagrody zostaną przyznane bez względu na ilość uprawnionych zawodników w danej 
kategorii,

c) Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru PESEL lub NIP 
(pod rygorem nie wypłacenia nagrody),

d) Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy (użyczenie przez Warmińsko – Mazurski Związek 
Szachowy),

e) Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatorów,

f) Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek w czasie przerwy obiadowej po V rundzie, a 
podczas trwania turnieju ciepłe oraz chłodne napoje i słodki poczęstunek,

g) Kontakt, zgłoszenia: Piotr KRAŚNIEWSKI tel. 600-993-142, e-mail:   iwaldowska@wp.pl

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

ZAPRASZAMY DO GRY
ORGANIZATORZY
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