XVI Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Wiesława Hanczarka
w szachach szybkich 03.10.2020
1. Cel Memoriału :
Uczczenie pamięci wielkiego przyjaciela i sponsora imprez szachowych – Wiesława Hanczarka

2. Organizator :
Klub Szachowy SILESIA Racibórz, Firma JAS – FBG S.A.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

3. Warunki uczestnictwa :
turniej OPEN – dostępny dla wszystkich szachistów

4. Wpisowe :
dorośli – 25 zł
juniorzy do 11 lat (rocznik 2009 i młodsi) – 20 zł
zawodnicy z Raciborza zwolnieni z wpisowego
UWAGA!! zgłoszenie do udziału w Memoriale po terminie - wpisowe wzrasta o 50 %

5. Termin i miejsce rozgrywek :
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. Karola Miarki 4
w dniu 03.10.2020 o godz. 10.00

6. Nagrody :
Turniej Open

w grupie rank. 1800-2000 elo
I miejsce: 180 zł
II miejsce: 150 zł
III miejsce: 130 zł
IV miejsce: 100 zł
V miejsce: 70 zł

w grupie rank. 1000 do 1799 elo
I miejsce: 180 zł
II miejsce: 150 zł
III miejsce: 130 zł
IV miejsce: 100 zł
V miejsce: 70 zł

I miejsce: 800 zł + puchar
II miejsce: 600 zł
III miejsce: 500 zł
IV miejsce: 400 zł
V miejsce: 350 zł
VI miejsce: 300 zł
VII miejsce: 250 zł
Nagrody nie są łączone – można otrzymać 1 nagrodę - wyższą
VIII miejsce: 200 zł
dla najlepszego zawodnika z Raciborza – 200 zł,
dla najlepszej kobiety – 200 zł
Nagrody rzeczowe ( bony podarunkowe ) w klasyfikacji do 11 lat za zajęcie miejsc 1-3 osobno w klasyfikacji dziewcząt i
chłopców

7. System rozgrywek :
szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry – 10 min. + 5 sek. za każdy ruch

8. Harmonogram Memoriału :
8.30 – 9.25 ostateczne potwierdzenie udziału w Memoriale
(uwaga : osoby zgłaszające się po tym terminie mogą zostać dopuszczone do startu w Memoriale od II rundy )
9.50 uroczyste otwarcie Memoriału
10.00 I runda

9. Zgłoszenia do udziału w Memoriale:
w nieprzekraczalnym terminie do 01.10.2020
na adres Dyrektora Memoriału – piorac72@poczta.onet.pl lub na stronie : http://www.chessarbiter.com/turnieje/
UWAGA ! Liczba uczestników Memoriału ograniczona do 100 osób
W przypadku rezygnacji z gry w Memoriale, prosimy o wcześniejsze powiadomienie Dyrektora Memoriału

10. Uwagi :
1) ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora Memoriału
2) Dyrektor Memoriału – Pan Piotr Chrobak, tel. kontaktowy 722026263, e-mail : piorac72@poczta.onet.pl
3) Każdy uczestniczący w turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, utrwalanie i publikacje wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych
wykorzystywanych przez prasę, radio i Internet, a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

11. Regulamin sanitarny :
1) Turniej będzie zgodnie z wytycznymi PZszach
2) Organizator zapewni odpowiednie odległości między stolikami
3) Zawodnik po zakończeniu partii opuszcza salę gry ,ponownie wchodzi na salę gry przy kojarzeniu do następnej rundy
4) Przed wejściem na salę gry obowiązkowa dezynfekcja rąk , organizator zapewnia środki do dezynfekcji
5) Obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich zawodników ,sędziów oraz organizatorów
6) Maseczki można zdjąć tylko w momencie uprawiania sportu-tj przy samej szachownicy

