
1. ORGANIZATORZY:

2. TERMIN:

3. MIEJSCE:

4. WARUNKI UDZIAŁU:

- seniorzy 20 zł - seniorzy pow. 65 lat =< 1952r. 10 zł

- juniorzy do 18 lat >= 1999r. 10 zł - członkowie Hetmana Wschowa 0 zł

- juniorzy do 11 lat >= 2006r. 5 zł - zawodnicy z Merseburga (Niemcy) 0 zł

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

6. ZAPISY: godz. 9:00 - 9:45. Obowiązkowe zgłoszenie do dnia 07.06.2017

O 9
45

 w dniu zawodów zamknięcie listy uczestników.

7. ROZPOCZĘCIE TURNIEJU:

8. ZAKOŃCZENIE TURNIEJU:

9. KLASYFIKACJA KOŃCOWA ustalona zostanie na podstawie następujących kryteriów:

- suma zdobytych punktów,

- średni Bucholtz,

- pełen Bucholtz,

- ilość zwycięstw,

- wyższy średni ranking przeciwników

10. NAGRODY: Nagrody nie mogą być łączone.

I m-ce 500 zł najlepszy senior pow. 60 lat =<1957r.    100 zł

II m-ce 300 zł najlepszy junior do 18 lat =>1999r.         100 zł

III m-ce 200 zł

IV m-ce 150 zł

V m-ce 120 zł

VI m-ce 100 zł

najlepszej kobiety 100 zł

najlepszy zawodnik Merseburga 150 zł

najlepszy zawodnik Hetmana Wschowa 150 zł

11. ROŻNE:

e-mail: g.ograbek@gmail.com , trusia12@interia.pl

Zapraszamy

     godz. 10:00

W trakcie turnieju czynny będzie bufet.

Zgłoszenia przyjmuje: Grzegorz Ograbek, Janusz Trusewicz

tel: kom. 609 297 513 lub 601 171 382

ok. godz. 17:00

10.06.2017

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund z tempem P'15. 

Obowiązujące będą przepisy dla szachów szybkich (Kodeks Szachowy z 01.07.2014r. z późn. 

zm.). Kojarzenie komputerowe.

VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Wschowa 2017

- Hetman Wschowa

- Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

- Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie

Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II, 67-400 Wschowa ul. Zacisze 1

Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim wystartować wszyscy chętni, bez względu na 

prezentowany poziom gry jak i przynależność klubową. Organizator zapewnia udział wszystkim 

zawodnikom, którzy zgłoszą swój udział do dnia 07.06.2017 .

Zgłoszeni zawodnicy po tym terminie lub w dniu zawodów zostaną dopuszczeni do turnieju 

jedynie w przypadku posidana wolnych miejsc (stoliki i sprzęt szachowy).

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do turnieju jest opłacenie wpisowego, najpóźniej przed 

rozpoczęciem turnieju według poniższych zasad:


