
Komunikat organizacyjny turnieju szachowego
odbywaj cego si  w ramach

IV Spotkania Szachowego na My lenickim Rynku

I. Organizatorzy
My lenicki Ludowy Klub Szachowy (kontakt do organizatora:  602-510-653)
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw G ogoczowa
WDK G ogoczów

II. Patronat
Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy My lenice
Józef  Tomal – Starosta Powiatu My lenickiego
Stanis aw Bisztyga – Senator  VII kadencji
Jan Kusina – Prezes Ma opolskiego Zwi zku Szachowego

III. Sponsorzy
Urz d Miasta i Gminy My lenice
Starostwo Powiatowe w My lenicach
Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Ma opolska"
Przedsi biorstwo Us ugowe Raba Sp. z o.o.
Firma Andrema Tex Sp. z o.o.
Szko a Podstawowa nr 4 My lenice
Biuro Projektowe Dom-Projekt
Cukiernia Jan Dziadkowiec
Na czowianka
Agencja Ubezpieczeniowa Horyzont

IV. Cele
Popularyzacja szachów jako alternatywnej formy sp dzania czasu dzieci, m odzie y i doros ych
Umo liwienie podnoszenia kwalifikacji szachowych
Promocja Miasta i Gminy My lenice

V. Termin i miejsce
Turniej odb dzie si  w dniu 23 czerwca 2013r. (niedziela) o godz.10.00  na p ycie My lenickiego Rynku.
W przypadku bardzo niesprzyjaj cych warunków pogodowych, turniej odb dzie si  w Gimnazjum nr 1
(mieszcz cym si  50 m od Rynku).  O tym fakcie organizatorzy poinformuj  po przybyciu uczestników na
My lenicki Rynek lub poprzez serwis chessarbiter.com.
Program zawodów:
            Godzina 9.15 – 9.45 potwierdzenie udzia u w zawodach,
            Godzina 10.00 – 14.30 rozegranie rund  I – VII,
            Godzina 15.00 – zako czenie turnieju, wr czenie nagród.

VI. Uczestnictwo
Zawody maj  charakter turnieju otwartego, zatem w rozgrywkach mog  uczestniczy  wszyscy ch tni – bez
ogranicze  wiekowych oraz miejsca zamieszkania - po wcze niejszym zg oszeniu.



VII. Zg oszenie do zawodów
Do turnieju mo na zg osi  si  poprzez serwis chessarbiter lub mailowo m_suder@wp.pl do 20 czerwca.
Wpisowe do zawodów wynosi 20 z  w grupie OPEN oraz 10 z  w grupach juniorskich. Mieszka cy Gminy
My lenice p ac  50% wpisowego, a cz onkowie MLKSz My lenice oraz WDK G ogoczów s  zwolnieni
z wpisowego w przypadku terminowego zg oszenia.

W przypadku du ej liczby zg osze , organizatorzy zastrzegaj  sobie prawo do wcze niejszego zako czenia
zapisów do turnieju.
Zg oszenia winny zawiera  nazwisko i imi , dat  urodzenia, reprezentowany klub lub miasto oraz posiadan
kategori  szachow  i aktualny ranking.

VIII. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach:

Grupa A – urodzeni w roku 2004 i m odsi
 Grupa B – urodzeni w roku 2000 i m odsi
Grupa C – grupa open

Zawody odbywa  si  b  systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosi 15’ na
parti  dla zawodnika. O zdobytym miejscu decyduje w kolejno ci: liczba punktów, redni Bucholtz, pe en
Bucholtz, liczba zwyci stw, progres.

IX. Nagrody
W turnieju przewidziano nast puj ce nagrody:
Grupy A, B: Trofea sportowe dla zawodników z miejsc I-III w ka dej grupie, dla najlepszej zawodniczki
oraz najlepszego zawodnika z Gminy My lenice.  Nagrody w postaci bonów (120 z , 100 z , 90 z , 70 z , 60

, 50 z ) dla zawodników z miejsc I-VI oraz najlepszej zawodniczki (50 z ) oraz najlepszego zawodnika
reprezentuj cego Gmin  (50 z ).
Wszyscy uczestnicy w grupach A i B otrzymaj  upominki.
 Grupa C: I-V miejsce odpowiednio: 400 z , 300 z , 200 z , 150 z , 100 z , najlepsza zawodniczka
120 z , najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka reprezentuj ca Gmin  My lenice 100 z , najlepszy
zawodnik z rankingiem (wy szy z PZSzach lub FIDE): =<2000, =<1800, =<1600  100 z . Dodatkowo
nagrody dla najlepszych juniorów: 120 z  oraz statuetka, 100 z , 80 z . Nagrody finansowe w grupie nie

cz  si , tzn. w przypadku, gdy zawodnik uzyska prawo do dwóch nagród, wybiera jedn  z nich a druga
przypada kolejnemu zawodnikowi w tej klasyfikacji.

X. Ustalenia ko cowe
W przypadku niewielkiej liczby uczestników organizator dopuszcza mo liwo czenia grup przy
zachowaniu podzia u na zaproponowane w komunikacie kategorie wiekowe.
Nagrody b  wr czane wy cznie na oficjalnym zako czeniu.
Uczestnicy ubezpieczaj  si  we w asnym zakresie.
Osoby niepe noletnie zobowi zane s  pozostawa  pod opiek  osób doros ych.
W celach promocyjnych podczas zawodów b  wykonywane zdj cia.
Ostateczna interpretacja regulaminu nale y do s dziego i organizatorów turnieju.

ORGANIZATORZY

mailto:m_suder@wp.pl

