TURNIEJ SZACHOWY

O PUCHAR BURMISTRZA WĘGORZEWA

Cel turnieju

- Promocja powiatu węgorzewskiego w cyklu  imprez kulturalno – sportowych
- Popularyzacja gry szachowej wśród młodzieży i dorosłych
- Konfrontacja szachistów województwa Warmińsko – Mazurskiego

Organizatorzy

- Burmistrz miasta Węgorzewa
- Sekcja szachowa CWKS Węgoria
- Klub 11-go Mazurskiego Pułku Artylerii

Termin i miejsce 

-  Turniej  odbędzie się  25 marca  (niedziela) 2012r .godz. 10.40 -  16.00 
-  Klub 11-go pułku Artylerii w Węgorzewie ul.Gen.J.Bema 7
 
System rozgrywek

- Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9-ciu rund kojarzeniem komputerowym tempem gry P-15  (15 min na partię dla każdego zawodnika).
O kolejności zajętych miejsc w wypadku jednakowej ilości punktów decyduje:
- skrócona wartościowość wg Bucholtza
- pełna wartościowość  wg Bucholtza
- progres

Warunki  uczestnictwa

-Turniej otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy, którzy zgłoszą się do rozgrywek na 30 minut przed I rundą  po opłaceniu wpisowego w wysokości:
Seniorzy – 25 zł   kobiety, juniorzy, weterani, mieszkańcy Gminy Węgorzewo 15 zł,
zniżki zgodne z regulaminem GP dla klubów reprezentowanych przez co najmniej 5 zawodników przy zgłoszeniu poprzez formularz na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_912/ do 22.03.
 
Nagrody

Dla zawodników zajmujących czołowe lokaty ustanowione są nagrody pieniężne w wys.:
I – 250,- zł +  Puchar Burmistra , II – 200,- zł, III – 150,-zł, IV – 100,- zł, V – 80 zł, VI – 60zł oraz  4 nagrody dodatkowe w kwocie 50,-zł każda dla najwyżej sklasyfikowanych:  kobiety, juniora, zawodnika o rankingu do 1800 i mieszkańca Węgorzewa.
Nagroda losowana wśród wszystkich uczestników  - 50,- zł .
Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy losowanej).
 
TURNIEJ ZALICZONY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO



PROGRAM TURNIEJU

25 marca     (niedziela)  2012 r	godz. 9,45 – 10,30     zapisy (do 10:15) i potwierdzenia zgłoszeń (do 10:30)

10,30 – 10.35  sporządzenie list startowych losowanie

10,40 -  10,45  odprawa techniczna, otwarcie

10,45 -  15.50 rundy turniejowe

16,00    zakończenie i rozdanie nagród
Na miejscu możliwość skorzystania z bufetu (dania gorące)

Zapraszamy do gry

ORGANIZATORZY

Informacje tel. : 605 762 121    klub- 603 405 036
Dojazd PKS Olsztyn 7:00 –Węgorzewo 10:15:
http://www.pks.olsztyn.com.pl/pks-wiecej,10132780,10161109,1013-37.html" http://www.pks.olsztyn.com.pl/pks-wiecej,10132780,10161109,1013-37.html
Powrót PKS Węgorzewo 16:15 – Olsztyn 18:55:
http://www.pks.olsztyn.com.pl/pks-wiecej,10161109,10132780,2003-3.html" http://www.pks.olsztyn.com.pl/pks-wiecej,10161109,10132780,2003-3.html 



               

