Turniej Karnawałowy
Turniej OPEN i Turniej Kobiet im. Ireny Eris
9.02.2019 godz.10.00

Organizator
Polski Związek Szachowy
Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Cel Turnieju
Rozpoczęcie współpracy Polskiego Związku Szachowego z Torem Wyścigów Konnych Służewiec
(TWKS) w Warszawie i uczczenie przez środowisko szachowe 80 rocznicy otwarcia TWKS oraz pierwszej
gonitwy na TWKS. Turniej składa się z dwóch części: OPEN i Turniej Kobiet im. Ireny Eris

Warunki uczestnictwa
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych. Zawodnik, który nie potwierdzi udziału w regulaminowym
czasie może zostać dopuszczony do turnieju od rundy 2.

Termin i miejsce gry
Turniej rozegrany zostanie 9 lutego 2019, godz.10.00 na Torze Wyścigów Konnych, Warszawa,
Służewiec, ul. Puławska 266
System gry Turnieju Szachowego
Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych osobno w OPEN oraz Kobiet w szachach
szybkich, 7 rund, system szwajcarski. Turniej liczony do FIDE (oddzielnie OPEN i Turniej Kobiet im. Ireny
Eris)

Tempo gry Turnieju Szachowego
Tempo gry: 10 min. + 5 sek. za ruch dla każdego zawodnika
Turniej tematyczny! Pierwszy obowiązkowy ruch białych w partii: 1. Sf3 (dotyczy tylko pierwszej
rundy)

Harmonogram wydarzenia
Potwierdzenie rejestracji godz.9.00-9.30
Uroczyste otwarcie godz.9.45
Rozpoczęcie godz.10.00
Planowane zakończenie ok. godz. 15.00
Zawodnik, który nie potwierdzi udziału w regulaminowym czasie może zostać dopuszczony do
turnieju od rundy 2.

Sędziowanie
Sędzia główny: IA Magdalena Judek
E-mail: m.judek@pzszach.pl
Zgłoszenia
-przez internet: Chessmanager
Turniej Kobiet im. Ireny Eris https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5639613657907200/
Turniej OPEN
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5188777760784384/
lub
- na adres sędziego głównego: m.judek@pzszach.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, kategorię.
Informacja ogólna na www.chessarbiter.com/turnieje
http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_500/index.html?l=pl

Zapisy w dniu turnieju tylko w wypadku wolnych miejsc. Ilość miejsc ograniczona! Tylko 60 miejsc!
Wpisowe:
30 zł dla zawodników zrzeszonych w klubach PZSzach
40 zł dla zawodników niezrzeszonych
Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni od momentu rejestracji, nie później niż do 4 lutego 2019.
Wpisowe po tym terminie wynosi:
40 zł dla zawodników zrzeszonych w klubach PZSzach
50 zł dla zawodników niezrzeszonych
Wpisowe wpłacone na sali gry:
50 zł dla zawodników zrzeszonych w klubach PZSzach
60 zł dla zawodników niezrzeszonych

Arcymistrzowie i arcymistrzynie zwolnieni są z wpisowego.
Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego
Dane do wpłat:
Polski Związek Szachowy konto Alior Bank: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
Adres: 00-514 Warszawa, Ul. Marszałkowska 84/92
W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju Turniej Karnawałowy (Open lub
Turniej Kobiet), do którego zgłaszany jest zawodnik.
Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów w FIDE.
O wpisie na listę startową decyduje kolejność wpłat na rachunek bankowy.

Nagrody
Pula nagród to minimum 4000 zł z czego minimalna nagroda za I miejsce to 700 zł dla najlepszego
zawodnika w Turnieju OPEN oraz 700 zł dla najlepszej kobiety w Turnieju Kobiet im. Ireny Eris.
Podział puli nagród
Nagrody w Turnieju OPEN
1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – 500 zł
3 miejsce – 300 zł
4 miejsce – 200 zł
5 miejsce – 100 zł
6 miejsce – 100 zł
7 miejsce – 100 zł
Nagrody w Turnieju Kobiet im. Ireny Eris
1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – 500 zł
3 miejsce – 300 zł
4 miejsce – 200 zł
5 miejsce – 100 zł
6 miejsce – 100 zł
7 miejsce – 100 zł

Dodatkowe nagrody
•
•
•
•
•
•

MATy
publikacje szachowe
zestawy kosmetyczne dr Irena Eris (zestawy damskie i męskie)
książki „Mistrzynie” z podpisem dr Ireny Eris
gadżety
magazyny “Sense of Beauty” od firmy dr Irena Eris

Informacje/Organizator:
PZSZACH Beata Kowalewska – Dyrektor Turnieju
e-mail b.kowalewska@pzszach.pl
kom. +48 602 463 034
Oficjalna informacja na temat Turnieju: pzszach.pl
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez
organizatorów turnieju w celach rejestracji, sprawozdawczych i promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w komunikacie.

