V Noworoczny Turniej Szachowy
Kraków , 4-5.02.2017
Turniej nr 1 - GP TS Wisła Kraków
1. Organizator:
Sekcja Szachowa - TS WISŁA Kraków, ul. Reymonta 22.
2. Miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się w siedzibie sekcji strzeleckiej – oraz w sali szachowe (obok
portierni) w gmachu Głównej Hali TS WISŁA Kraków, ul. Reymonta 22.
3. System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach na dystansie odpowiednio:
OPEN A 2200 ELO – turniej zaliczony do rankingu FIDE (4-5.02.2017)
OPEN B – dla zawodników z rankingiem 1600 i mniejszym (4-5.02.2017)
OPEN C – zawodnicy 2008 i młodsi (Turniej rozegrany zostanie 5.02.2017)
W turniejach będzie możliwość wypełnienia wyższych kategorii szachowych.
4. Tempo gry:
OPEN A 2200 ELO – 60 + 30 min na zawodnika – 5 rund, OPEN B – 60 min na
zawodnika – 7 rund, OPEN C – 30 min na zawodnika – 7 rund
5. Warunki finansowe:
Wpisowe w turnieju wynosi : OPEN A – 50 zł , OPEN B – 40 zł OPEN C - 20 zł,
Wpisowe należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto TS Wisła Kraków ul. Reymonta
22, 31-315 Kraków Alior Bank /Kraków, Nr konta 84 2490 0005 0000 4600 6668 4280
z dopiskiem Turniej Noworoczny (grupa + nazwisko)
6. Nagrody:
OPEN
A
–
Nagrody
rzeczowe
za
miejsca
1-3.
Nagrody dla najlepszego zawodnika z maksymalnie II kategorią szachową.
OPEN B nagrody rzeczowe za miejsca 1-3, Dla najlepszych w kategorii dziewcząt i
chłopców do lat 12 . Dyplomy dla nagrodzonych uczestników turnieju OPEN C + nagrody
za miejsca 1-5. Puchary w cyklu Grand-Prix.
7. Program rozgrywek
04.02.2017 (sobota) od godz. 09:30 obowiązkowa odprawa techniczna OPEN A,
04.02.2017 (sobota) od godz. 9:30 – obowiązkowa odprawa techniczna OPEN B
05.02.2017 (niedziela) od godz. 9:30 – obowiązkowa odprawa techniczna OPEN C
Zakończenie OPEN A 05.02.2017 (niedziela) ok. godz. 15:00 zaraz po zakończeniu
ostatniej rundy w danej grupie.
8. Zgłoszenia
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres:
szachy@tswisla.pl do dnia 01.02.2017 r. oraz poprzez formularze zgłoszeniowe w
serwisie www.chessarbiter.com. Dariusz Mikrut – tel. 668-17-60-60
9. Uwagi końcowe
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- Turniej zaliczany do Grand-Prix TS Wisła Kraków (10% wpisowego z danej grupy
zostanie przeznaczone na nagrody w całym cyklu złożonym z 5 turniejów)
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- W czasie zawodów będzie dostępny bufet z ciepłymi posiłkami oraz herbatą i kawą.
- Można otrzymać tylko jedną nagrodę na zakończeniu turnieju.

