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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V MEMORIAŁU ROBERTA JAMESA FISCHERA
Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 71, Wrocławski Klub Szachowy KOPERNIK

Termin:

13-14 stycznia 2018

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 71 - ul. Podwale 57, Wrocław

Opłaty:

CHAMPIONI, CHAMPIONKI, JUNIOR OPEN: 30 PLN
TYTANI: 20 PLN
Turniej będzie rozegrany w trzech grupach dla uczniów szkół podstawowych:
CHAMPIONKI, CHAMPIONI, JUNIOR OPEN

Uczestnictwo:

oraz jednej dla wszystkich chętnych, w szczególności rodziców i opiekunów:
TYTANI

System rozgrywek:

Tempo gry:

Terminarz turnieju:

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: pawelbabijczuk@gmail.com lub bezpośrednio poprzez serwis
turniejowy. Powinno ono zawierać imię i nazwisko, kategorię, ranking, klub i datę urodzenia.
CHAMPIONKI:
1600+
(zawodniczki od II kat. damskiej) – s. szwajcarski 5 rund;
CHAMPIONI:
1800+
(zawodnicy od II kat. męskiej) – s. szwajcarski 5 rund;
JUNIOR OPEN:
>1000
(wszyscy chętni) – s. szwajcarski 7 rund;
TYTANI:
>1000
(wszyscy chętni) – s. szwajcarski 7 rund;
CHAMPIONI, CHAMPIONKI:
60’ + 30” za wykonane posunięcie dla każdego z zawodników – zapis obowiązkowy
TYTANI, JUNIOR OPEN:
30’ + 30” za wykonane posunięcie dla każdego z zawodników – zapis obowiązkowy
13 stycznia 2018 (sobota)
CHAMPIONI / CHAMPIONKI
JUNIOR OPEN / TYTANI
08:30-09:00 potwierdzenie udziału w turnieju
09:30-09:40 uroczyste otwarcie
09:45-12:45 I runda
09:45-11:45 I runda
12:50-15:50 II runda
11:50-13:50 II runda
13:50-15:50 przerwa
15:50-16:50 przerwa
15:55-17:55 III runda
17:00-20:00 III runda
18:00-20:00 IV runda
14 stycznia 2018 (niedziela)
CHAMPIONI / CHAMPIONKI
JUNIOR OPEN / TYTANI
09:00-12:00 IV runda
09:00-11:00 V runda
12:05-15:05 V runda
11:05-13:05 VI runda
13:10-15:10 VII runda
15:15 zakończenie

Nagrody:

Uwagi:

CHAMPIONI I CHAMPIONKI:
I miejsce – 200 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł

Dodatkowo we wszystkich grupach puchary, medale, dyplomy (dla chętnych, wysyłane drogą
elektroniczną) i nagrody rzeczowe.
- podczas rozgrywek będzie przeprowadzony konkurs artystyczny, którego tematem w tym roku
jest ’Regina’. Prace rysunkowe, piosenki, wiersze i wszystkie inne dzieła można wysyłać
zeskanowane mailem oraz oddawać sędziemu podczas turnieju;
- rundy mogą następować kolejno po sobie, zaraz po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie;
- nagrody podczas zakończenia należy odbierać osobiście;
- na sali gry można posiadać przy sobie wyciszony telefon komórkowy;
- rodzice i opiekunowie zawodników mogą przebywać na sali gry tylko za zgodą sędziego;
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie;
- w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE;
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji powyższego komunikatu.
Prezes WKS Kopernik
Paweł Babijczuk

