KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

„GWARKOWSKI RAPID”

Tarnowskie Góry, Hala Sportowa 17-18.09.2022

1. Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy UKS G4 Tarnowskie Góry
Strona turnieju: www.gwarkowskirapid.pl
2. Termin i miejsce
17 i 18 wrzesień 2022
Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare
ul. Pyskowicka 39, 42-612 Tarnowskie Góry
https://komplekszamkowy.pl
3. Kontakt i sędziowie
Koordynator Turnieju: Mirosław Połap mp.arbiter@hotmail.com
Sędzia główny: IA Łukasz Brożek brozeklukasz@gmail.com
4. Systemy rozgrywek, wpisowe
• Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w każdej grupie.
• Grupy A i B zgłoszone do rankingu FIDE.
Grupa

Wiek uczestników

Tempo gry

ELO FIDE Rapid

Wpisowe

TAK
TAK
Możliwość
uzyskania
kategorii
PZSzach V i IV
Możliwość
uzyskania
kategorii
PZSzach V i IV

70,00 PLN
70,00 PLN
60,00 PLN

A – OPEN
B – Senior od 60lat
C – Junior do10lat

Dla wszystkich
Rocznik min 1962
Rocznik max 2012

15min+10s za ruch
15min+10s za ruch
30min na zawodnika

D – Junior do 14lat

Rocznik max 2008

30min na zawodnika

60,00 PLN

Dodatkowo, w pierwszym dniu rozgrywek, około godziny 16:00 planowana jest symultana z
gościem specjalnym. Warunki uczestnictwa w niej podane zostaną w późniejszym terminie, w
osobnym komunikacie na stronie turniejowej.
5.
•
•
•

Warunki uczestnictwa w turnieju
Warunkiem nadrzędnym jest akceptacja niniejszego komunikatu.
Dla całego turnieju przewiduje się limit miejsc max 300 osób, dla wszystkich czterech grup.
Należy przesłać zgłoszenia do dnia 10.09.2022 w systemie chessmanager wybierając
odpowiednią dla siebie grupę:
A OPEN

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4799268205363200/signup
B SENIOR 60+

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5461312583761920/signup
C JUNIOR U10

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6207997480009728/signup
D JUNIOR U14

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6297492988624896/signup

•

Dokonanie wpłaty wpisowego w terminie do 10.09.2022 przelewem na konto zgodnie z
tabelą, zamieszczając w tytule:
WPISOWE NA TURNIEJ GR nazwisko, imię uczestnika i jaka grupa
Nr konta organizatora: ING dla wpłat w PLN
Uczniowski Klub Sportowy ‘G4’ ul. Wincentego Janasa 11; 42-612 Tarnowskie Góry

10 1050 1230 1000 0090 8168 0002
Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na
opublikowanej liście startowej swojej grupy. Taki zawodnik może przyjechać bezpośrednio na
pierwszą rundę, pod warunkiem, że uregulował wpisowe, czyli został zaakceptowany przez sędziego
głównego i organizatora, a na liście startowej pojawi się stosowna adnotacja o zaksięgowanej
wpłacie.

6. Fundusz nagród

Grupa A – Open
1 miejsce: 6.000,00 PLN – minus tax 10%
2 miejsce: 4.000,00 PLN – minus tax 10%
3 miejsce: 2.000,00 PLN
4 miejsce: 1.000,00 PLN
5 miejsce: 500,00 PLN
6 miejsce: 400,00 PLN
7 miejsce: 300,00 PLN
8 miejsce: 200,00 PLN
9 miejsce: 100,00 PLN
10 miejsce: 100,00 PLN
Grupa C – junior do 10 lat
Pula nagród niepieniężnych o wartości
około 5500,00 PLN

Grupa B – Senior 60+
1 miejsce: 2.000,00 PLN
2 miejsce: 1.000,00 PLN
3 miejsce: 800,00 PLN
4 miejsce: 500,00 PLN
5 miejsce: 400,00 PLN
6 miejsce: 300,00 PLN
7 miejsce: 200,00 PLN
8 miejsce: 100,00 PLN

Grupa D – junior do 14 lat
Pula nagród niepieniężnych o wartości
około 5500,00 PLN

7. HARMONOGRAM TURNIEJU

Sobota 17.09.2022
• 09:45 – krótka odprawa techniczna i start pierwszej rundy
• 11:00 – oficjalne powitanie i start drugiej rundy
• 12:30 – trzecia runda
• 13:45 – czwarta runda
• 16:00 – symultana z gościem specjalnym
Niedziela 18.09.2022
• 09:30 – start piątej rundy
• 10:45 – szósta runda
• 12:00 – siódma runda, po tej rundzie przerwa obiadowa
• 14:30 – ósma runda
• 15:45 – dziewiąta runda
• 17:00 – oficjalne zakończenie turnieju.

8. Zakwaterowania
Informacje o ofertach hotelowych dostępne na stronie turniejowej
9. Informacje dodatkowe
a. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
b. Parking bezpłatny przed Halą Sportową i Aquaparkiem, w miarę wolnych miejsc.
c. Udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć i rejestracji
video z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów.
d. W pierwszym dniu planowana jest symultana z gościem specjalnym. Informacje i warunki
uczestnictwa będą publikowane w późniejszym terminie na stronie turnieju.
e. Zawodnicy wpłacający wpisowe po terminie 10.09.2022 (decyduje data wpływu na
rachunek bankowy organizatora) koszt wpisowego zwiększony o 20 zł, oraz zawodnicy
będą dopuszczani w miarę wolnych miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie
dopuszczenia takich zawodników dopiero od drugiej rundy.
f.

Osoby (kluby) ubiegające się o rachunek, proszone są o podanie wszystkich danych
niezbędnych do ich wystawienia (nazwa klubu / organizacji, dokładny adres, NIP) na
adres E-mail organizatora: g4tg@tlen.pl lub w mailu ze zgłoszeniem.

g. W przypadku zawodników nieposiadających rankingu ELO organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez zawodnika w zgłoszeniu
h. Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
i.

Organizator zastrzega prawo do wniesienia zmian do powyższego komunikatu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORA

