1.Organizator:

MCKiS Jaworzno
2. Miejsce rozgrywek:

Klub „NIKO”
Ul. Korczyńskiego 12
Jaworzno - Byczyna
3. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do dnia 29.04.2012 r. na stronie: www.chessarbiter.to.pl
4. Kontakt:

Guzik Jolanta

Tel. dom.

0-609-554-126
0-32 751-77-43

5. Termin turnieju:

03.05.2012r - godz.1000
6. System rozgrywek:

Tempo gry – 15 minut dla zawodnika
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w dwóch grupach
wiekowych.
Grupa A – wszyscy chętni
Grupa B – juniorzy do lat 14

W przypadku małej ilości zawodników grupy zostaną połączone!!!
7. Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie na stronie : www.chessarbiter.to.pl
Wpłata wpisowego do godz. 930 w dniu zawodów.
•
•
•

Juniorzy do lat 14
Zawodnicy JKSz – MCKiS Jaworzno
Pozostali zawodnicy

10,00 zl
15,00 zł
25,00 zł

UWAGA –
Zawodnicy, którzy nie dokonają zgłoszenia w terminie, wpłacają wpisowe droŜsze o 10,00 zł
i mogą grać od II rundy.
8. Zasady przyznawania nagród:

Nagrody nie będą łączone, zawodnik ma prawo wyboru korzystniejszej nagrody.
NAGRODY – grupa A
I
miejsce
II
miejsce
III
miejsce
IV
miejsce
V
miejsce
VI
miejsce
VII
miejsce
Kobiety:
1. I kobieta
2. II kobieta

350,00 zł + 150,00 zł *
300,00 zł + 100,00 zł *
250,00 zł + 50,00 zł *
200,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
150,00 zł
100,00 zł

Nagrody dodatkowe:
1. Najlepszy zawodnik (zawodniczka) z Jaworzna,
lub zawodnik z Klubu JKSz-MCKiS
150,00 zł
2. I nagroda dla juniora do 18 lat
100,00 zł
3. II nagroda dla juniora do 18 lat
50,00 zł
100,00 zł *
4. Najlepszy zaw. z rankingiem do 1600
5. Najlepszy zaw. z rank. 1601 – 1800
100,00 zł *
6. Najlepszy zaw. z rank. 1801 – 2000
100,00 zł *
* - nagrody dodatkowe wręczane przez fundatora
Nagrody rzeczowe – grupa B
3 pierwszych zawodników oraz zawodniczek(przy min. 5 grających) w grupach wiekowych.
do 8 lat
do 10 lat
do 12 lat
do 14 lat
Najmłodszy junior i juniorka turnieju

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian regulaminu!!!

