II-III miejsce w każdej z kategorii wiekowych chłopców
i dziewcząt – medal

REGULAMIN
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ŚWIDNICA, 1 III 2014 r.
1.

Nagrody książkowe dla najlepszych w poszczególnych
kategoriach wiekowych:

Organizator oraz sędzia turnieju

- chłopcy do 7 lat (2007-):
- dziewczęta do 7 lat (2007-):
- chłopcy do 10 lat (2004-2006):
- dziewczęta do 10 lat (2004-2006):
- chłopcy do 13 lat (2001-2003):
- dziewczęta do 13 lat (2001-2003):
- chłopcy do 20 lat (1994-2000):
- dziewczęta do 20 lat (1994-2000):

Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy oraz Klub Szachowy GAMBIT MDK
Świdnica.
Sędzią turnieju będzie Marcin Korzekwa – sędzia
szachowy klasy I.
2.

Miejsce turnieju
Klub Bolko
pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica

3.

Nagroda książkowa dla najmłodszego uczestnika turnieju
(który wytrwa do końca rozgrywek :).

Cel turnieju

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze
Świdnicy.
Podniesienie poziomu gry uczestników.
Atrakcyjna forma spędzania ferii zimowych.
4.

Uczestnictwo

Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie
nagród.

7.

W turnieju mogą uczestniczyć osoby urodzone w roku
1994 lub młodsze mieszkające w mieście lub gminie
Świdnica, lub należące do Klubu Szachowego GAMBIT
MDK Świdnica.
5.

System rozgrywek oraz sposób przeprowadzenia
zawodów
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim
na dystansie 6 rund (przy pomocy programu
komputerowego ChessArbiter Pro 2010) w dwóch
grupach: młodszej (do 10 lat) oraz starszej (powyżej 10
lat).
Tempo gry: 30 minut na zawodnika.
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie
decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku
równej ich ilości punktacja pomocnicza:
a) Buchholtz średni,
b) Buchholtz pełny,
c) Liczba zwycięstw,
d) Ranking uzyskany.
Kolejność miejsc w kategoriach dziewcząt i chłopców
ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące
kategorie wiekowe:
- chłopcy do 7 lat (2007-),
- dziewczęta do 7 lat (2007-),
- chłopcy do 10 lat (2004-2006),
- dziewczęta do 10 lat (2004-2006),
- chłopcy do 13 lat (2001-2003),
- dziewczęta do 13 lat (2001-2003),
- chłopcy do 20 lat (1994-2000),
- dziewczęta do 20 lat (1994-2000).

6.

Nagrody
I miejsce w każdej z kategorii wiekowych chłopców i
dziewcząt – puchar

5 nagród
2 nagrody
5 nagród
2 nagrody
3 nagrody
1 nagroda
1 nagroda
1 nagroda

Terminarz turnieju
1 III 2014
8:00-9:00 Potwierdzenie uczestnictwa przez osoby
zgłoszone do turnieju
9:00 Odprawa techniczna
9:05 Uroczyste otwarcie turnieju
9:10 Runda I
10:00 Runda II
10:50 Runda III
11:40 Runda IV
12:30 Runda V
13:20 Runda VI
14:30 Zakończenie turnieju
W przypadku rozegrania wszystkich partii danej
rundy nastąpi wcześniejsze kojarzenie i start nowej
rundy. Może to spowodować przyspieszenie
zakończenia turnieju.

8.

Pozostałe ustalenia
W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w
Kodeksie Szachowym. Interpretacja regulaminu należy
do sędziego turnieju.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.

