II Turniej o Puchar Hotelu Mercure Dosłońce
Kraków , 18-21.01.2016
1. Organizator:
Sekcja Szachowa - TS WISŁA Kraków, ul. Reymonta 22.
2. Miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się w siedzibie sekcji – (obok portierni) w gmachu Hali Głównej TS WISŁA
Kraków, ul. Reymonta 22.
3. Sponsorzy:

Hotel Dosłońce Conference & SPA 4**** - www.doslonce.pl

4. System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach na dystansie 9 i 7 rund w turnieju B i C:
Grupa A - zawodnicy z rankingiem 1600 i wyższym – max 2200 ELO
Grupa B - zawodnicy z rankingiem 1600 i niższym (Turniej rozegrany zostanie 19-20.01.2016)
Grupa C – zawodnicy z max 1400 (Turniej rozegrany zostanie 20.01.2016)
W turniejach będzie możliwość wypełnienia wyższych kategorii szachowych.
5. Tempo gry:
Grupa A – 60 + 30 minut na zawodnika, B – 60 min na zawodnika, Grupa C – 30 min na zawodnika
Turniej zaliczany do rankingu FIDE.
6. Warunki finansowe:
Wpisowe w turnieju wynosi : Grupa A – 100 zł , B - 35 zł, Grupa C - 20 zł
Wpisowe można wpłacać gotówką przed rozpoczęciem turnieju. Zawodnicy TS Wisła zniżka na
opłatę startową według ustaleń. Medaliści MP juniorów 2015 – zniżka 40 zł do grupy A.
7. Nagrody:
I nagroda : Pobyt weekendowy z wyżywieniem dla 2 osób
w Hotelu Mercury Dosłońce 4**** - wartość 1000 zł
II nagroda: 400 złotych
III nagroda: 300 złotych
IV nagroda: 150 złotych
Rzeczowe nagrody dodatkowe:
Juniorzy ur.2003 – 2006 w każdym roczniku osobno (min. 3 uczestników w każdej z grup)
I miejsce - seniorzy powyżej 60 roku życia (min. 3 uczestników)
W grupach B i C za miejsca 1-5 zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Puchary dla zwycięzców w
każdej z grup. Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju C.

8. Program rozgrywek
18.01.2016 (poniedziałek) od godz. 09:30 obowiązkowa odprawa techniczna Grupy A,
19.01.2016 (wtorek) od godz. 09:30 obowiązkowa odprawa techniczna B,
20.01.2016 (środa) od godz. 9:30 – obowiązkowa odprawa techniczna Grupy C, Zakończenie ok.
14:00, zakończenie grupy B ok. 16:00
Zakończenie 21.01.2016 (czwartek) ok. godz. 16:00 zaraz po zakończeniu ostatniej rundy.
9. Zgłoszenia
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres: szachy@tswisla.pl do
dnia 16.01.2016 r. oraz poprzez formularze zgłoszeniowe w serwisie www.chessarbiter.com.
Dariusz Mikrut – tel.668-17-60-60
10. Uwagi końcowe
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- W czasie zawodów będzie dostępny bufet z ciepłymi posiłkami.
- Dla uczestników turnieju będzie przygotowany bezpłatny poczęstunek.
- Noclegi są możliwe na terenie Miasteczka AGH.
- W przypadku zgłoszenia w dniu turnieju opłata startowa wzrasta o 20 zł.

