KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU SZACHOWEGO
„TURAWA 2017”
w ramach Grand Prix Polski Amatorów
Turawa 26.06 – 02.07. 2017 r.

1/ ORGANIZATOR:
Polski Związek Szachowy, Opolski Związek Szachowy, UKS Rodło Opole
Dyrektor turnieju: Waldemar Taboła e-mail: wtabola@gmail.com tel. 660 661 025
2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Turniej odbędzie się w dniach 26.06 - 02. 07. 2017 r. w O.W. Peters w Turawie k/Opola ul.
Spacerowa 2 http://peters.obitur.pl/
Przyjazd w dniu 25.06 (niedziela) do godz. 18.00, odprawa techniczna 20.00
3/ SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej A – Grand Prix Polski Amatorów
mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy z rankingiem FIDE ≤ 1800 (równym lub
niższym od 1800) zgodnie z regulaminem cyklu.
system szwajcarski na dystansie 9 rund w ciągu 7 dni.
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na ruch - turniej zgłoszony do FIDE
Turniej B - Juniorzy do lat 14 (rocznik 2003 i młodsi)
system szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciągu 7 dni.
Tempo gry: 60 minut + 30 sekund na ruch
Turniej C - Juniorzy do lat 10 lat (rocznik 2007 i młodsi)
system szwajcarski na dystansie 9 rund w ciągu 5 dni.
Tempo gry: 60 minut na całkowite zakończenie partii
4/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszystkie turnieje mają charakter otwarty, warunkiem udziału jest spełnienie kryterium
rankingowego w grupie A oraz wiekowego w grupach B i C, terminowe zgłoszenie,
opłacenie wpisowego.
Wpisowe do turnieju A wynosi 80 zł + opłata rankingowa 20 zł
Wpisowe do turniejów B i C wynosi 50 zł
Dla zawodników zgłoszonych po terminie opłata startowa wzrasta o 50%
5/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do turnieju do dnia 15.06. 2017 r. na adres podany w pkt. 1
Dla zawodników zgłoszonych po terminie opłata startowa wzrasta o 50%
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową i ranking oraz
potrzeby dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, także osób towarzyszących.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi – 560 zł (7 dni x 80 zł)

6/ NAGRODY:

Grupa A
Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
Najlepsza kobieta

Nagroda pieniężna
(w PLN)
750
600
500
400
300
200
200

Inne
Puchar i dyplom
Puchar i dyplom
Puchar i dyplom
Dyplom
Dyplom
Dyplom

Grupy B-C puchary za miejsca 1-3, nagrody rzeczowe za miejsca 1-6, nagrody dla
najlepszych dziewcząt oraz dyplomy dla wszystkich uczestników

7/ INNE:
W dniach 24.06 – 04.07 w miejscu rozgrywek odbędzie się zgrupowanie szkoleniowe dzieci
i młodzieży połączone z udziałem w turnieju – szczegółowych informacji udziela dyrektor
turnieju.

