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Szachowe Lato ’2011 w Poznaniu
16 – 24 lipca 2011 r.

R E G U L A M I N
1. CELE
1.1. Popularyzacja sportu szachowego.
1.2. Umożliwienie wypełnienia norm na wyższe tytuły i kategorie szachowe oraz uzyskania rankingu FIDE.

2. UCZESTNICTWO
Prawo gry w turniejach pn. SZACHOWE LATO ‘2011 mają wszyscy szachiści, którzy zgłosili się terminowo
i uregulowali opłaty startowe zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym nr 1, opublikowanym na stronach
internetowych UMKSN, KS LECH-WSUS, PZSzach i WZSzach, w następujących grupach turniejowych:

2.1. OPEN A – szachiści obu płci z dowolnym rankingiem, niezależnie od wieku,
2.2. JUNIORZY - dziewczęta i chłopcy do lat 16 (roczniki 1995 i młodsze),

3. MIEJSCE ROZGRYWEK, TERMINARZ
Turnieje Szachowego Lata ‘2011 rozgrywane są w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu,
przy ul. Głogowskiej 26 [ http://www.wsus.pl ], zgodnie z terminarzem opublikowanym w Komunikacie
Organizacyjnym nr 1.

4. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY, TEMPO GRY
4.1. Turnieje rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
4.2. W Szachowym Lecie ‘2011 obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu
Polskiego Związku Szachowego z 2005 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami.
4.3. Tempo gry:
- OPEN: 90 minut na 40 posunięć, następnie 30 minut na dokończenie partii i dodatkowo po 30 sekund na każdy
ruch, poczynając od pierwszego, z akumulacją zaoszczędzonego czasu,
- JUNIORZY: 30 posunięć na 1 godzinę oraz po 0,5 godziny na dokończenie partii (zegary mechaniczne).
4.4. Uczestnik, który nie zajmie miejsca przy swoim stole przed upływem 15 minut od momentu rozpoczęcia rundy
przegrywa partię walkowerem.
4.5. Uczestników Szachowego Lata Poznań ‘2011 obowiązuje zakaz używania w trakcie gry telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Jeśli takie urządzenie wyda w sali turniejowej jakikolwiek
dźwięk, partia jest natychmiast przegrana. Pojęcie sali turniejowej obejmuje pomieszczenia, w których odbywają
się rozgrywki, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, bufet oraz korytarze prowadzące do tych pomieszczeń.
4.6. W czasie trwania partii zawodnik nie ma prawa opuszczania sali turniejowej.
4.7. Ponieważ przepisy FIDE zabraniają palenia tytoniu na sali turniejowej, a ponadto zakaz ten obejmuje cały
obiekt WSUS, osoby palące mogą korzystać wyłącznie z palarni umiejscowionych poza budynkiem Uczelni.
4.8. W Festiwalu obowiązuje zakaz składania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

5. OCENA WYNIKÓW
W wypadku równej liczby punktów dwóch lub kilku zawodników o końcowej klasyfikacji decydują kolejno
następujące kryteria oceny:

- wartościowanie średnie Buchholza,
- wartościowanie średnie Buchholza 2,
- wartościowanie pełne Buchholza,
- ocena rankingowa wyniku.



6. NAGRODY - zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym

6.1. W turnieju OPEN nagrody finansowe nie podlegają podziałowi.
Nagrody o wartościach przewyższających 760 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy
z 1991 r. o podatku od osób fizycznych - podatek ryczałtowy wynosi 10 % wartości nagrody.

6.2. Uczestnicy turnieju JUNIORZY otrzymają upominki rzeczowe, pod warunkiem rozegrania wszystkich partii.
6.3. Nagrody otrzymają uczestnicy obecni na uroczystości zakończenia SZACHOWEGO LATA ‘2011.

7.  SĘDZIOWANIE
7.1. Zawody prowadzi sędzia główny Janusz Woda (IA) przy pomocy sędziów asystentów:

- Małgorzata Napierała (I)
- Barbara Ryszkiewicz (I),
Wszyscy ww. posiadają aktualne licencje sędziowskie PZSzach.

7.2 Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji można odwołać się, bezpośrednio po orzeczeniu,
do sędziego głównego. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.

7.3 Zawodnik ma prawo, w terminie 3 dni od zakończenia zawodów, złożenia zażalenia dotyczącego podjętych
decyzji sędziowskich do:
- Komisji Sportowej WZSzach – w sprawach sportowych,
- Kolegium Sędziów WZSzach - w sprawach przepisów gry.
Odpowiedź na zażalenia powinna być udzielona w ciągu 30 dni.

7.4. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 2 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej
do FIDE za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu PZSzach – dotyczy
turnieju OPEN. Sprawozdanie z turnieju JUNIORZY w 14 dniach do Komisji Klasyfikacji
i Ewidencji WZSzach oraz Kolegium Sędziów PZSzach i WZSzach.

8.FINANSOWANIE

8.1 Koszty uczestnictwa w turnieju Szachowe Lato ’2011 ponoszą kluby zgłaszające zawodników względnie sami
uczestnicy.

8.2 Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponoszą współorganizatorzy.

9. POSTAWIENIA KOŃCOWE:
9.1. Turniej OPEN jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
9.2. Prawo interpretacji przepisów gry oraz niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Sędziego Głównego.
9.3. W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Szachowego.

9.4. Sprzęt do gry oraz informację internetową zapewnia Organizator.

9.5. Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są kluby delegujące względnie rodzice.

Komitet Organizacyjny

Poznań, dnia 16.07.2011 r.


