Mińsk Mazowiecki, 29.03.2018r.
XI OTWARTE MISTRZOSTWA W SZACHACH SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 IM. DĄBRÓWKI
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

CELE
 popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
 podwyższenie poziomu sportowego,
 wyłonienie Mistrza Szkoły w kategoriach:
 dziewcząt – klas I-III,
 chłopców – klas I-III,
 dziewcząt – klas IV-VII,
 chłopców – klas IV-VII,
 wyłonienie mistrza szkół ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców
ORGANIZATORZY
 Mińskie Towarzystwo Szachowe w Mińsku Mazowieckim
WSPÓŁORGANIZATORZY
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim,
SPONSORZY
 Miasto Mińsk Mazowiecki,
 Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim,
 Kancelaria Ubezpieczeniowa Piotr Wańko w Mińsku Mazowieckim
 Przedszkole Prywatne Mini Raj w Mińsku Mazowieckim
 Laskowski F.P.H.U. Zbigniew Laskowski
Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - Marcin
Jakubowski
Turniej współfinansowany z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.
TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany 21.04.2018r.(sobota) na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki
w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 9:40. Planowane zakończenie
turnieju około godziny 14:30.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju B i C mogą wziąć udział uczniowie z terenu Mazowsza urodzeni w roku 2005 i młodsi. W turnieju A
- uczniowie szkół ponadpodstawowych urodzeni w roku 1998 i młodsi po dokonaniu zgłoszenia.
Zostaną rozegrane trzy turnieje:
 Turniej A – uczniowie szkół ponadpodstawowych
 Turniej B - klasy IV-VI (rocznik 2007-2005),
 Turniej C - klasy I-III (rocznik 2010-2008) i młodsi.

Organizator może prosić o okazanie legitymacji szkolnej. Uczestnicy ubezpieczają sie we własnym zakresie.
Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.
ZGŁASZANIE ZAWODNIKÓW
 na stronie programu www.chessarbiter.com
 sms-em 601 307 531(Andrzej Koseski);
 e-mailem: turniejszachowy@op.pl ;
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, szkołę, kategorię szachową, datę urodzenia.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 19.04.2018r. ( możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy startowej).
Z uwagi na możliwości organizacyjne, ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. O udziale decydować
będzie kolejność zgłoszeń. Nie zgłoszeni w terminie mogą wziąć udział w zawodach w zależności od ilości
wolnych miejsc.
W tym roku organizator nie przewiduje obiadu.
Do godz. 9:40 należy potwierdzić swoją obecność. Osoby spóźnione grają od drugiej rundy.
NAGRODY - załącznik do regulaminu
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund zgodnie z obowiązującymi przepisami
gry FIDE. O kolejności decydować będzie liczba zdobytych punktów, wartościowanie Buchholza, pełne
wartościowanie Buchholza, liczba zwycięstw, progress . Przewidywany czas na rozegranie jednej partii: 13
minut + 2 sekundy na zawodnika, dopuszczalne spóźnienie na partie wynosi 5 minut .
SĘDZIOWANIE
W turnieju obowiązywać będą przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego.
Sędzią głównym Turnieju będzie sędzia szachowy klasy państwowej - Andrzej Koseski. Ostateczna interpretacja
regulaminu należy do organizatora.
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań
z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
Harmonogram zawodów
10.00 - 10.10 – otwarcie zawodów
10.10 – 10.40 – I runda
10.45 – 11.15 – II runda
11.20 – 11.50 – III runda
11.55 – 12.25 – IV runda
12.30 – 13.00– V runda
13.05 – 13.35 – VI runda
13.40 – 14.10 – VII runda
14.15 – 14.30 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród
Dyrektor Turnieju
Marzena Koseska

