
                                                                            Regulamin    

Turnieju Szachowego „Majówka Szachowa” 

Pionki, 27.05.2017 r. 

 Cel. Celem turnieju jest: 

               - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

               - walka z wszelkimi uzależnieniami i  z patologiami społecznymi, 

- promocja szachów wśród pionkowskiego społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.  

 Organizatorzy.  

         - Miejski Ośrodek Kultury  w Pionkach 

 Termin. Turniej zostanie rozegrany 27.05.2017 r.  

 Sponsorzy:  Wydział Sportu i Rekreacji UM Pionki, PWKC Pionki 

 Miejsce. Sala w  Miejskim Ośrodku Kultury  w Pionkach, ul. Radomska 1. 

 Uczestnictwo. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy szachiści bez względu na wiek, i posiadaną 

kategorię szachową.  

 Zgłoszenia. Zgłoszenia pod adresem maila: marek_niedzwiecki@op.pl lub  na stronie internetowej: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_3168/registration_form.html?l=pl z podaniem: nazwiska, 

imienia, dokładnej daty urodzenia, nazwy klubu/miasta, kategorii szachowej, rankingu FIDE i PZSzach 

przyjmowane będą w terminie do dnia 25.05.2017 r.  

Tel. kontaktowy: 507-43-40-79 

 Opłata startowa. Członkowie sekcji szachowej MOK Pionki  są zwolnieni z opłaty startowej. Pozostali 

juniorzy, juniorki do 18 lat i osoby powyżej 60 roku życia - 10 PLN, seniorzy - 20 PLN. Opłatę należy 

uiścić w dniu zawodów na sali gry. 

 System rozgrywek. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim P'15 na dystansie 5 rund.                                               

  Program.  

   9:00 -  9:20 weryfikacja zgłoszeń                                                                                                   

   9:20 -  9:50 odprawa techniczna,                                                                      

          9:50 - 10:00 uroczyste otwarcie,                                                       

        10:00 - 12:30 rundy I-V                                                                               

                 Zakończenie turnieju odbędzie się 27.05.br. po rozegraniu  ostatniej rundy. 

 Nagrody. 

I miejsce bon towarowy o wartości 100 PLN + puchar , II miejsce bon towarowy o wartości 100  PLN 

+ puchar., III miejsce puchar. Wartość nagród finansowych wzrośnie i będzie uzależniona od ilości 

uczestników. Pula nagród: 

 -13 książek szachowych, 

 -10 koszulek z logogramem Pionek,  

-10 Puzzli „Pionki”,  

-10 kubków z logogramem  Pionek 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

Nagrody specjalne: 

-puchar dla najlepszej zawodniczki z Pionek 

-puchar dla najlepszego zawodnika z Pionek, 

-puchar dla najlepszej juniorki  

-puchar dla najlepszej juniorki z Pionek 

-puchar dla najlepszego juniora, 

-puchar dla najlepszego juniora z Pionek 

-puchar dla najmłodszego zawodnika. 
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11. Ustalenie kolejności zajętych miejsc.  

W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje: 

- średni  Buchholza, 

- pełny Buchholz, 

- progress, 

- większa liczba zwycięstw w całym turnieju, 

- większa liczba zwycięstw czarnym kolorem bierek, 

- losowanie. 

  12. Pozostałe przepisy.  

W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. 

  

Pionki, 15.05.2017 r.                                                                               

 

                                                                                                                          Organizatorzy      

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach                                                                            

 


