VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy
o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza
Turniej klasyfikacyjny z możliwością zdobycia
norm na wyższe kategorie K, I, II, III, IV i V
1. ORGANIZATOR
•

Klub szachowy KTS Kalisz,

2. TERMIN I MIEJSCE
•

SP 8 Kalisz (ul. Serbinowska 22A)

•

wejście do szkoły od strony parkingu ul. Ostrowska

UWAGA! Potwierdzenie startu w dniu 19 listopada 2022 r. do godziny 8:45 na sali turniejowej
19 listopada 2022r. (sobota),
•

grupa A start o godz. 9:00 – I, II, III runda

•

grupa B,C,D start o godz. 9:00 - I, II, III, IV runda
20 listopada 2022r. (niedziela),

•

grupa A start o godz. 9:00 – IV, V runda

•

grupa B,C,D start o godz. 9:00 – V,VI,VII runda

•

maksymalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut,

3. UCZESTNICTWO
Turniej otwarty, może zagrać każdy zawodnik bez względu na poziom gry. W zawodach mogą brać
udział dzieci oraz dorośli, o przydziale do grupy decyduje posiadana kategoria szachowa.

4. WPISOWE
•

Grupa A wpisowe 60zł (szachiści KTS Kalisz z aktualną składką członkowską 50zł)

•

Grupa B,C,D wpisowe 50zł (szachiści KTS Kalisz z aktualną składką członkowską 40zł)

Wpisowe płatne przelewem do dnia 16 listopada 2022 r, na konto klubu szachowego KTS Kalisz

nr 83 1090 1128 0000 0000 1205 6522 z opisem imię i nazwisko grającego + grupa
5. NAGRODY
•

dla zwycięzcy grupy puchar,

•

dla najlepszych trzech zawodników i zawodniczek nagrody rzeczowe oraz dyplomy,

6. NORMY SZACHOWE
•

Grupa A zgłoszona do FIDE,

•

Grupa A tempo gry pozwala na zdobycie częściowej normy kandydackiej oraz I kat.,

•

Grupa B tempo gry pozwala na zdobycie II kategorii szachowej oraz. I kat. kobiecej,

•

Grupa C tempo gry pozwala na zdobycie III kategorii szachowej oraz II kat. kobiecej,

•

Grupa D tempo gry pozwala na zdobycie V, IV kategorii szachowej oraz V,IV, III kobiecej,

7. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
•

Grupa A gra 5 rund temo gry 90 minut na zawodnika,

•

Grupa B,C,D gra 7 rund 60 minut na zawodnika,

•

Gr.A (ranking PZSZACH 1800 lub wyższy)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_5753/

•

Gr.B (ranking PZSZACH 1600-1700)

•

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_5754/

•

Gr.C (ranking PZSZACH 1400)

•

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_5755/

•

Gr.D (ranking PZSZACH 1000-1250)

•

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_5756/

Turniej dofinansowany ze środków
budżetowych miasta Kalisza
na 2022 rok

8. DODATKOWE INFORMACJE
•

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

•

Podczas turnieju będą robione uczestnikom zdjęcia i nagrania wideo, w celach
promocyjnych oraz sprawozdawczych,

•

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, osoby niepełnoletnie muszą przebywać
na turnieju pod opieką osoby dorosłej,

•

Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi

•

Dodatkowe informacje Maciej Sroczyński tel. 793-733-396

