
Turniej Niepodległości 2022
W ramach Arcymistrzowskiego Festiwalu Szachowego Kobiet

Komunikat organizacyjny

1. Cel:

Uczczenie 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

Popularyzacja gry w szachy,

Umożliwienie uzyskania wyższych kategorii,

Możliwość podwyższenia rankingu FIDE.

2. Organizatorzy:

MDK Śródmieście Wrocław,

MUKS MDK Śródmieście Wrocław.

PROBIT

3. Termin i miejsce rozgrywek:

11-13.11.2022

Miejsce gry : Klub Hetman, ul. Świętego Antoniego 31b

4. Grupy turniejowe:

W turnieju może wziąć udział każda szachistka i szachista.

GRUPA A - zawodniczki i zawodnicy z rankingiem FIDE do 2399 posiadający ranking PZSzach 1800 lub
wyższy.

GRUPA A Ograniczenie do 16 osób!

GRUPA B - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1700-1600

GRUPA C - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1400-1250

GRUPA B+C – ograniczenie do 50 osób!

GRUPA D - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1200-1000

GRUPA D – ograniczenie do 50 osób!

5. Opłaty:

Grupa A - 100 zł

Grupa B - 60 zł

Grupa C - 60 zł

Grupa D - 30 zł

Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno - rankingową.

Wpisowe płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju.



6. Nagrody:

Grupa A: I- 300zł II – 200 zł III – 100 zł, najlepsza kobieta – 100 zł (nagrody gwarantowane przy udziale min.
12 osób)

Grupa B: I- 200zł II – 120 zł III – 80 zł, najlepsza kobieta 80 zł (nagrody gwarantowane przy udziale min. 20
osób)

Grupa C: I- 200zł II – 120 zł III – 80 zł, najlepsza kobieta 80 zł (nagrody gwarantowane przy udziale min. 20
osób)

Grupa D: dla zawodników z miejsc 1-6 nagrody rzeczowe

KLASYFIKACJA RODZINNA brana pod uwagę będzie suma punktów zdobytych przez członków
jednej rodziny, niezależnie od grupy. Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych rodzin.

7. System rozgrywek:

Wszystkie grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim.

Organizator dopuszcza możliwość rozegrania zawodów w systemie kołowym lub w innym systemie, jeżeli
uzasadniać to będzie liczba zawodników zgłoszonych do poszczególnych grup.

Obowiązuje zapis posunięć (Grupa A,B,C) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego.

Grupa A - 7 rund, tempo gry 60 min. + 30s/pos. na zawodnika, turniej zgłoszony do FIDE.

Grupa B - 7 rund, tempo gry 60 min na zawodnika.

Grupa C - 7 rund, tempo gry 60 min na zawodnika.

Grupa D - 6 rund, tempo gry 30 min. na zawodnika.

8. Terminarz:

Grupa A:

10.11.2022 (czwartek)

17:00-17:15 - weryfikacja zgłoszeń na Sali gry

17:30- runda I

11.11.2022 (piątek)

9:00 - runda II

12:00 – runda III

12.11.2022 (sobota)

9:00 - runda IV

12:00 – runda V

13.11.2022 (niedziela)

9:00 - runda VI

12:00 – runda VII

15:00 – zakończenie

Grupy B, C :

12.11.2022 (sobota)

8:30-9:00 - weryfikacja zgłoszeń

9:00 - runda I-II

13:00 - runda III-IV



13.11.2022 (niedziela)

9:00 - runda V-VII

15:00 - zakończenie.

Grupa D:

11.11.2022 (piątek)

8:30 - 9:00 - weryfikacja zgłoszeń

9:00 - runda I-VI

ok. 15:00 zakończenie.

9. Zgłoszenia:

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: wieslawjanocha@poczta.onet.pl lub w serwisach poszczególnych
grup za pomocą formularza na stronie chessarbiter.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko z uwzględnieniem grupy turniejowej.

Wpisowe płatne w dniu turnieju.

W grupie A ograniczenie do 16 uczestników, w grupach B i C łączne ograniczenie wynosi 50 zawodników, a w
grupie D ograniczenie wynosi 50 zawodników!

Decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Przepisy gry i ocena wyników:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego,

O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, mały Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.


