
XIII  Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Wiesława Hanczarka
w szachach szybkich – 04.06.2017

   
1. Cel Memoriału :
     Uczczenie pamięci wielkiego przyjaciela i sponsora imprez szachowych – Wiesława Hanczarka
2. Organizator :
     JAS – FBG S.A.  Klub Szachowy SILESIA  Racibórz

      Specjalny Ośrodek  Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu 

3. Grupy turniejowe :
1)  turniej OPEN  zgłoszony do FIDE – dostępny dla wszystkich szachistów
2)  turniej do lat 11 – dla juniorów z rocznika 2006 i młodszych

4. Wpisowe :
     turniej OPEN A : dorośli – 25 zł,  juniorzy do 18 lat (rocznik 1999 i młodsi) – 20 zł
      turniej do 11 lat – wpisowe 10 zł
      zawodnicy z Raciborza zwolnieni z wpisowego
5. Termin i miejsce rozgrywek :
    Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. Karola Miarki 4 
     w dniu   04.06.2017  o godz. 9.00
6.  Nagrody :
    Turniej Open                          w grupie rank. 1800-2000 elo            w grupie rank. 1000 do 1799 elo               
 I      miejsce:    750 zł + puchar                   I  miejsce:   150 zł                                 I miejsce:   150 zł 
II      miejsce:    500 zł                                  II miejsce:   130 zł                               II miejsce:   130 zł 
III    miejsce:     350 zł                                 III miejsce:  120 zł                              III miejsce:   120 zł   
IV    miejsce:     300 zł                                 IV miejsce:   50 zł                              IV miejsce:     50 zł  
V     miejsce:     250 zł                                  V miejsce:    50 zł                                V miejsce:    50 zł   
VI    miejsce:     200 zł                                                                                                                                                    
VII   miejsce:    180 zł                                               
VIII  miejsce:    160 zł                                                

Dla najlepszego z Raciborza – 150 zł
Dla najlepszej kobiety – 150 zł

Turniej do lat 11 :
 I miejsce:  karta prezentowa o wartości 70 zł Empik + puchar + dyplom, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców
 II miejsce: karta prezentowa o wartości 60 zł Empik, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców
III miejsce: karta prezentowa o wartości 50 zł Empik, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców
IV miejsce: karta prezentowa o wartości 40 zł Empik, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców
V miejsce:  karta prezentowa o wartości 30 zł Empik, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców
( razem 10 nagród )

7.  System rozgrywek :
szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry – 13 min. + 3sek. za każdy ruch w grupie open
w grupie dzieci do 11 lat,  7 rund, tempo gry – 15 minut dla każdego zawodnika

8.  Harmonogram Memoriału  :
               8.00 – 8.45  ostateczne potwierdzenie udziału w Memoriale  

    (osoby zgłaszające się po tym terminie   mogą zostać dopuszczone do startu w Memoriale od II rundy ) 
               9.10      uroczyste otwarcie Memoriału
               9.15     I  runda
9.  Zgłoszenia do udziału w Memoriale – w nieprzekraczalnym terminie do 02.06.2017 na stronie :
                  TURNIEJ  OPEN          http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1023/     
                    TURNIEJ DO LAT 11   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1022/     
                                 UWAGA!!  po terminie wpisowe wzrasta o 50 %    
           
10. Uwagi :
1) ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora Memoriału
2) Dyrektor Memoriału – Pan Piotr Chrobak, tel. kontaktowy 722026263
3) w przypadku małej ilości dzieci (poniżej 20 osób) – grupa do lat 11 i open mogą być połączone
4) nagrody nie są łączone
5) Każdy uczestniczący w turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 
danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 
danych osobowych. 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1023/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1022/

