ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
9-Й ПОЛЬСЬКО-УГОРСЬКИЙ ТУРНІР ДРУЖНІЙ з шахів
КАТОВІЦЕ - Сподек, 3-4 липня 2021 р
1. ОРГАНІЗАТОРИ
Місто Катовіце - місто-господар
місто Мішкольц
Силезская шахова федерація
2. СПІВОРГАНІЗАТОРИ
ГЕТЬМАН Катовіце
UKS Youth Palace Катовіце
УКБ 21 Підлісся
3. ДАТА І МІСЦЕ
3-4 липня 2021 р Спортивно-розважальний комплекс Spodek.
Aleja Korfantego 35, 40-166 Катовіце
4. ГОЛОВНИЙ СУДДЯ
Головний суддя: IA Michał Wejsig, електронна пошта:
Wejszach@wp.pl
5. СИСТЕМА ІГОР, ВХІДНИЙ ВНЕСОК
а) Індивідуальний шаховий турнір за швейцарською системою в 9
турів.
ГРУПА Вік учасників Темп гри ELO FIDE Rapid Entry Внесок
Відкрито для всіх 50 злотих
A - Щорічник U14 2007-2008 15 '+ 10 "за хід ТАК 50 злотих
B - Щорічник до 12 років 2009-2010 15 '+ 10 "за переїзд ТАК 50
злотих
C - Щорічник U10 2011-2012 15 '+ 10 "за хід ТАК 50 злотих
D - U8, 2013 рік, 30 хвилин для учасника
за партію
можливість отримання
IV і V категорії
50 злотих

E - U7 Рік 2014 або молодше 30 хвилин для учасника
за партію
можливість отримання
IV і V категорії
50 злотих
6. УМОВИ УЧАСТІ
а) Відправлення заявки до 28 червня 2021 року в системі
Chessarbiter або відправка за адресою
адреса електронної пошти: entry@wp.pl , що містить: ім'я та
прізвище, поточний рейтинг, дату
народження, назва клубу і назва конкурсної групи.
б) Оплата стартового внеску до 28 червня 2021 року
перерахуванням на рахунок:
70 1600 1462 1019 5563 7000 0002
Силезская шахова федерація
1 Maja 24, 40-287 Катовіце
З поміткою в назві платежу: TSz Katowice і зазначенням, до яких
гравцям застосовується плата.
7. Призовий фонд
Генеральна класифікація Спеціальні призи
1-е місце 2000 злотих гравців ELO <2300 200 злотих
2-е місце 1 700 злотих Гравці ЕЛО <2200 200 злотих
3-е місцями 1500 злотих гравців ELO <2 100 200 злотих
4-е місце 1300 злотих гравців ELO <2000 200 злотих
5-е 1000 злотих Гравці ЕЛО <1900 200 злотих
6-е місце 600 злотих Гравці ЕЛО <1,800 200 злотих
7 місце 400 злотих Гравці ЕЛО <1700 200 злотих
8-е місце 300 злотих Гравці ЕЛО <1600 200 злотих
кращий старший
1961 року народження і старше
I- 200 злотих Гравці ЕЛО <1,500 200 злотих
кращий юніор
народився в 2003 році або молодше
Гравці I-200 PLN ELO <1400 200 PLN
Краща мешканка Катовіце I-200 злотих. Краща жінка I- 400
злотих II-300 злотих
III 200 злотих

Призи не сумуються.
б) Групи A, B, C, D, E
Сума безготівкових призів складе не менше 15 000 злотих.
Кубки за перші три місця в кожній групі (серед дівчаток і
хлопчиків)!
Всі діти, які беруть участь в конкурсі, отримають подарунки.
Всі діти отримають дипломи про участь в конкурсі!
У групах D і E кожен учасник отримає медаль за участь у
конкурсі!
8. РОЗКЛАД ТУРНІРУ.
3 липня 2021 г. 4 липня 2021 р
10.00 - перший тур 10.00 - шостий тур
11.15 - другий тур 11.00 - сьомий тур
12.30 - третій тур 12.00 - восьмий тур
13.45 - четвертий тур 13.00 - дев'ятий тур
15.00 - п'ятий тур 14.30 - Закінчення турніру
9. ГОТЕЛЬ, ОСОБЛИВІ УМОВИ
а) Парк-готель Diament Katowice, Wita Stwosza 37, 40-042
Катовіце.
(30 хвилин пішки або 10 хвилин на машині або трамваї до ігрової
кімнати).
Двомісний номер зі сніданком - 180 зл / добу (ціна при бронюванні
274 зл)
Одномісний номер зі сніданком - 140 зл. / Добу (ціна при
бронюванні 239 зл.)
Замовлення необхідно відправляти до 28 червня 2021 року на
наступну адресу: chesscup.pl@gmail.com .
Виплати: 70 1600 1462 1019 5563 7000 000 2
Силезская шахова федерація
1 Maja 24, 40-287 Катовіце
Організатор надає:
а) безкоштовне проживання зі сніданком в готелі 4 зірки для
кожного учасника
з назвою GM / WGM, за умови надання звітності до 28 червня
2021 р

10. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
а) Під час чемпіонату учасники самостійно оформляють
страховку.
б) Безкоштовна парковка - на вулиці Олімпійській.
в) Участь в турнірі рівносильно надання права на публікацію
фотографій.
із зображенням гравців для цілей конкурсу.
г) Між раундами є спеціальні анімації для дітей.
д) Застосовуються діючи правила епідемії щодо спортивних
заходів.
е) Учасники, які сплачують стартовий внесок після 28 червня
2021 року (дата отримання стартового внеску є вирішальною).
банківський рахунок) буде допущений до участі в турнірі за
наявності вільних місць. організатори
залишаємо за собою право допускати таких гравців тільки з
другого раунду.
ж) Особи (клуби), що запитують рахунку, повинні надати всі дані.
необхідно їх видати (назва клубу / організації, точна адреса, ІПН)
за адресою
електронна пошта: szs.kontakt@gmail.com або в електронному
листі із заявкою
з) У разі учасників, які не мають рейтингу ELO, організатори
залишають за собою право
право перевірити дані, надані учасником в заявці.
i) Сплачений стартовий внесок не повертається.
j) Підтвердження допуску гравця до турніру буде означати його
ім'я на
стартовий список опублікований на сайті www.chessarbiter.com .
Такий гравець може прийти безпосередньо в перший раунд, за
умови, що він встановив розмір вступного внеску.
ОСТАТОЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОВИННА ЗА ОРГАНІЗАТОРОМ.

