REGULAMIN
Turnieju Szachowego
„Ferie z szachami”
12 - 26 luty 2019
I. Cel:
Podnoszenie poziomu gry.
Umożliwienie zawodnikom rywalizacji o zbliżonym poziomie gry
Zdobycie lub podwyższenie kategorii szachowych.
Zagospodarowanie czasu wolnego w okresie ferii.

II. Organizator: Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne
III. Termin, system rozgrywek, tempo gry:
Grupy, rundy

Data

A: ranking od 1400

B: ranking do 1400

60 minut na partię dla zawodnika

30 minut na partię dla zawodnika

12 luty (wtorek)

I, II

I, II

14 luty (czwartek)

III

III, IV

19 luty (wtorek)

IV, V

V, VI

21 luty (czwartek)

VI

VII, VIII

26 luty (wtorek)

VII, zakończenie

IX, zakończenie

w grupie A obowiązuje zapis szachowy
Zawodnicy z rankingiem 1400 (III kategoria żeńska i IV kategoria męska) mają do wyboru grupę A lub B.
Rundy w każdym dniu rozpoczynają się o godz. 16.00
System szwajcarski lub kołowy (w zależności od liczby uczestników w grupie)
Turniej rozgrywany jest w siedzibie KGL „Szarotka” Wadowice Górne (świetlica wiejska w Wadowicach Górnych)
Zgłoszenia do dnia 11 luty 2019 r. u sędziego głównego.

IV. Ocena wyników:
Klasyfikacja końcowa w ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów wartościowania:
SYSTEM SZWAJCARSKI: Suma zdobytych punktów, - Buchholz średni, - Buchholz, - Liczba zwycięstw, - Ranking uzyskany
SYSTEM KOŁOWY: Suma zdobytych punktów , - punktacja Sonnenborna - Bergera, - Liczba zwycięstw, - Bezpośredni
pojedynek
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o zajętym miejscu zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego.

V. Nagrody:
Miejsca I - III: puchary, medale
Miejsca IV - VI: medale
Wszyscy zawodnicy którzy ukończą turniej otrzymują dyplomy i nagrody.
Pamiątkowe upominki otrzymają zawodnicy którzy zdobyli lub podnieśli kategorię szachową.

VI. Informacje końcowe:
Zawodnik który nie stawi się na rundę przegrywa partię walkowerem.
Trzeci walkower oznacza wykluczenie z turnieju.
W zawodach obowiązują aktualne przepisy PZSzach.
Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora.
Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
Sędzia główny: Adam Krawiec, sędziowie grup podani zostaną na odprawie technicznej.

