
OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
W GRZE BŁYSKAWICZNEJ KOBIET i MĘŻCZYZN

I/ Dane ogólne.

1. Organizator: UKS GONIEC Staniątki 
2. Projekt wspierają: POWIAT WIELICKI, UMiG Niepołomice.
3.     Miejsce: Dom Kultury w Staniątkach
4.     Termin: 16 września 2017 roku.
5.     System rozgrywek: rundowy – 2,3 lub 4-kołowy. Tempo gry: 3 minuty + 2 sekundy na partię.
6.   Uczestnictwo: wyłącznie drużyny klubowe (przynależność zawodników do danego klubu – stan

na  dzień  31.VIII.2017)  lub  szkolne  (nauczyciele  +  uczniowie  danej  szkoły  (w  przypadku
nauczycieli obowiązuje zaświadczenie dyr. Szkoły o zatrudnieniu; uczniowie – leg. szkolna). W
turnieju może grać dowolna ilość reprezentujących dany klub lub szkołę.

7.     Składy drużyn, zasady klasyfikacji:

 MĘŻCZYŹNI: 
Zawodnicy  na  szachownicach  1-4  (może  grać  kobieta).  Nie  przewidujemy  zawodników
rezerwowych; drużyna występuje w niezmienionym składzie, zgłoszonym w czasie odprawy.

 KOBIETY:
Zawodniczki na szachownicach 1-3. Nie przewidujemy zawodniczek rezerwowych; drużyna
występuje w niezmienionym składzie, zgłoszonym w czasie odprawy.

 ZASADY KLASYFIKACJI: W obu  turniejach  o  wyższym  miejscu  decydują  najpierw
punkty  duże-meczowe,  a  następnie  małe.  W przypadku  równej  ilości  punktów dużych  i
małych decydować będą kryteria podane na odprawie technicznej.

II/ Dane pozostałe.

8.  Zgłoszenia: na  www.chessarbiter.com lub mailem (sturecki@onet.eu) do dnia 14 września
2017 roku. W dniu rozpoczęcia turnieju, na sali gry (pod warunkiem, że będą wolne miejsca) do
godz. 945. ODPRAWA TECHNICZNA i WERYFIKACJA składów do godz. 945.

9.  Wpisowe:  wysokość wpisowego wynosi: 120 zł w przypadku drużyny męskiej i 60 zł od
następnej oraz 60 zł w przypadku drużyny kobiecej i 30 zł od następnej.

10.  Nagrody:
Turniej 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Miejsca 4 - 6

MĘŻCZYŹN: Puchar + 800 zł 600 zł 400 zł Nagrody rzeczowe
KOBIET: Puchar + 600 zł Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe
Wyróżnienia (statuetka + nagroda rzeczowa) dla najlepszych na poszczególnych szachownicach.

11.   Inne:  Drużyny  przyjeżdżają  na  koszt  własny i  ubezpieczają  się  we własnym zakresie;
ostatecznej interpretacji regulaminu dokonuje organizator, w imieniu którego decyzje podejmuje
sędzia główny.
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