Międzynarodowy Łódzki Festiwal Szachowy 2016
Turniej o Puchar Prezesa
Polskiego Związku Szachowego Tomasza Delegi
ORGANIZATORZY I SPONSORZY:
-Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
-Polski Związek Szachowy
-Łódzki Związek Szachowy
-Łódzka Akademia Szachowa
-Firma i Klub Szachowy RPW Okucia Budowlane
-Biuro Architektoniczne Arch-EF Studio

CEL ZAWODÓW:
-Uczczenie obchodów 90- lecia Polskiego Związku Szachowego (Turniej 78 z cyklu „90
Turniejów na 90 lecie Polskiego Związku Szachowego”)
-Promocja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
-Promocja miasta Łódź
-Integracja środowiska szachowego
-Promocja dyscypliny szachy w różnych grupach społecznych i środowiskowych

TERMIN I MIEJSCE:
Turniej rozegrany zostanie w dniu 3 grudnia 2016 r. (sobota) w Łodzi na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ul.POW 3/5 (Sala Rady Wydziału –
C140)
Rozpoczęcie turnieju – godz. 10:00 (Biuro zawodów czynne od godziny 9:00)
Zakończenie – około godz.16:30

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą wystartować wszyscy chętni bez względu na prezentowany poziom
gry.Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty wpisowego w wysokości 30 zł .
Arcymistrzowie i Arcymistrzynie oraz zawodnicy i zawodniczki z rankingiem powyżej 2500
ELO nie płacą wpisowego.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
Tempo gry 10 minut plus 5 sekund dla zawodnika na rozegranie partii.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą chessarbitra lub pocztą elektroniczną na adres:
rawiczkarol@o2.pl .Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię
szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę urodzenia.
NAGRODY:
- I miejsce -700 zł + Puchar Prezesa Polskiego Związku Szachowego Tomasza
Delegi. Pamiątkowa statuetka ufundowana przez Polski Związek
Szachowy dla zwycięzcy i prawo do gry w Turnieju Finałowym
w Warszawie 10 grudnia 2016 roku w ramach obchodów 90 lecia
Polskiego Związku Szachowego .
- II miejsce - 400 zł
- III miejsce - 300 zł
- IV miejsce - 200 zł
- V miejsce - 100 zł
- VI miejsce - 50 zł
-VII miejsce - 50 zł
-VIII miejsce - 50 zł

NAGRODY DODATKOWE
Dla zawodników do rankingu 1800 ( Krajowy i ELO )
I miejsce - 100 zł
II miejsce -70 zł
III miejsce -50 zł

Dla zawodników do rankingu 1600 ( Krajowy i ELO )
I miejsce - 100 zł
II miejsce - 70 zł
III miejsce -50 zł
Nagrody finansowe nie są łączone.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie
komputerowe. Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie
odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację lub rodzic dziecka.
O przyjęciu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń .
Na miejscu będzie czynny bufet .
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Paweł Flis
Karol Rawicz

https://www.facebook.com/LodzkaAkademiaSzachowa/

ORGANIZATORZY I SPONSORZY:

