MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY
VARSOVIA 2019 – memoriał DAWIDA PRZEPIÓRKI
WARSZAWA 27-31.12.2019

ORGANIZATOR
Polski Związek Szachowy we współpracy z firmą Dr Irena Eris

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Turniej odbędzie się w dniach 27-31.12.2019 r. w hotelu Sound Garden w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18
https://www.soundgardenhotel.pl/hotel
Biuro zawodów w Hotelu Sound Garden czynne w dniu 27.12.2019 r. od godz. 8.00.
Potwierdzanie zawodników w godz.8.30-9.30 (dotyczy tylko zawodników bez statusu OK na liście startowej).
SYSTEM ROZGRYWEK
W ramach festiwalu rozegrane zostaną 3 odrębne turnieje:
„A” – FIDE OPEN – od 2000 ELO; tempo 90’+30”
„B” – FIDE OPEN – od 1600 do 2000 ELO; tempo 90’+30”
„C” – FIDE OPEN – do 1600 ELO; tempo 60’+30”
Turnieje A,B i C zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Zawodnicy zagraniczni muszą mieć nadane FIDE Id.
Dopuszczalny czas spóźnienia na rundę wynosi 30 minut.

UCZESTNICTWO
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni po uprzednim zgłoszeniu oraz wniesieniu opłaty startowej jak w
niniejszym komunikacie.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia oraz rezerwację zakwaterowania należy kierować na adres e-mail: varsovia@pzszach.pl do dnia
15.12.2019 r.
KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH:
Opłata startowa:
FIDE OPEN „A” – 160 zł lub 40 Euro
FIDE OPEN „B” – 120 zł lub 30 Euro
FIDE OPEN „C” – 100 zł lub 25 Euro
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy z tytułem GM/WGM oraz IM/WIM.
Opłata startowa zawiera OK-R.
Zawodnicy zgłoszeni po terminie mogą zostać przyjęci do turnieju pod warunkiem wolnych miejsc i wpłaty opłaty
startowej podniesionej o 50%.
Potwierdzenia zgłoszeń i płatności są widoczne na stronach:

http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5190/
http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5194/
http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5195/
ZAKWATEROWANIE *
Organizator rekomenduje skorzystanie z hotelu Sound Garden na następujących warunkach:
- miejsce dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem 140 zł lub 35 EURO za dobę
- miejsce dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym bez śniadania 120 zł lub 30 EUR za dobę
- pokój 1-osobowy ze śniadaniem 200 zł lub 45 EURO
- pokój 1-osobowy bez śniadania 180 zł lub 40 EURO
* Gwarancja dostępności pokoi oraz ceny: do dnia 7 grudnia 2019.
Uczestnicy wydarzenia, którzy chcą przedłużyć pobyt w hotelu, płacą za dodatkowe noclegi wg stawek jak
podczas turnieju. Organizator prosi o kontakt w przypadku przedłużenia pobytu.

Hotel Sound Garden

PŁATNOŚCI
Startowe oraz zakwaterowanie należy wpłacać do dnia 15.12.2019 r. na konto PZSzach:
Alior Bank (PL) 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
Dla zawodników zagranicznych:
Polish Chess Federation
PL93 2490 0005 0000 4600 6216 6149 (waluta EUR)
Bank: Alior Bank, address: Aleje Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa
kod BIC: ALBPPLPW

NAGRODY
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie otrzymują puchary
i medale oraz nagrody pieniężne w wysokości:
Miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
Najlepsza kobieta
Razem

Grupa A
3 000
2 000
1 500
1 000
700
600
500
400
300
10 000

Kwota
Grupa B
1 500
1 000
700
600
500
400
300
200
300
5 500

Grupa C
1 000
700
600
500
400
300
200
200
200
4 100

Nagrody wypłacane są w złotówkach (PLN). Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z polskim
systemem podatkowym, nagrody do 2 000 zł są zwolnione z podatku, pozostałe opodatkowane są w wysokości 10%.
Nagrody ufundowane przez firmę Dr Irena Eris:
▪

Turniej A – 10 zestawów kosmetyków dla pań za miejsca I-X oraz 10 zestawów kosmetyków dla panów za
miejsca I-X

▪

Turniej B – 5 zestawów kosmetyków dla pań za miejsca I-V oraz 5 zestawów kosmetyków dla panów za
miejsca I-V

▪

Turniej C – 5 zestawów kosmetyków za miejsca I-V

Niezależnie od wyników w turnieju głównym, w grupie „C” przeprowadzona zostanie odrębna klasyfikacja w grupach
wiekowych:
- grupa 13-14 lat (roczniki 2005,2006)
- grupa 11-12 lat (roczniki 2007, 2008)
- do lat 10 (rocznik 2009 i młodsi)
Najlepsi zawodnicy w tych kategoriach otrzymają puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

UWAGI KOŃCOWE:
•
•

W uzasadnionych szkoleniowo lub pod względem sportowym przypadkach organizator ma prawo dopuścić
zawodników do innej grupy niż wskazuje ranking ELO FIDE.
Wyciąg z przepisów FIDE:
11.3.2.1. W trakcie rozgrywania partii, w strefie rozgrywek, zawodnik nie ma prawa posiadania telefonu
komórkowego, ani jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego, poza zatwierdzonymi przez arbitra.
Jednakże regulamin turniejowy może dopuszczać przechowywanie wymienionych urządzeń w oddzielnej
teczce, torebce, czy innym pakunku zawodnika, ale pod warunkiem, że urządzenie jest całkowicie wyłączone.
Pakunek ten musi być umieszczony w miejscu uzgodnionym z sędzią. Ponadto żaden z zawodników nie ma
prawa ruszania tego pakunku w trakcie partii bez zgody sędziego.
11.3.2.2. Jeżeli nie ma wątpliwości, że zawodnik wziął ze sobą takie urządzenia do strefy rozgrywek, to
przegrywa partię. Przeciwnik odnosi zwycięstwo. Regulamin turniejowy może określać inne, mniej surowe
kary.
11.3.3. Arbiter może zażądać, żeby zawodnik pozwolił sprawdzić swoje ubranie, teczkę lub inne przedmioty
oraz zgodził się na przeprowadzenie kontroli osobistej, co powinno być dokonane dyskretnie z zachowaniem
prywatności. Wzmiankowanej inspekcji może dokonać osoba tej samej płci co zawodnik, którą może być
arbiter lub upoważniona przez niego osoba. Jeżeli zawodnik odmówi współpracy w tej kwestii, to arbiter
powinien podjąć działania w zgodzie z art. 12.9.

•

Zawodnicy mają prawo odwołać się od decyzji sędziego rundowego lub zastępcy sędziego głównego do
sędziego głównego. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

•

Reklamacje dotyczące wyników partii można zgłaszać w ciągu 30 minut od zakończenia partii, jednak w
dwóch ostatnich rundach, nie później niż 10 minut po zakończeniu rundy.

•

Kojarzenia kolejnych rund będą publikowane bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii w rundzie.

• Ocena wyników
Ustalanie kolejności w zawodach
- liczba punktów,
- Buchholz zredukowany 1,
- Buchholz,
- bezpośredni pojedynek,
- liczba zwycięstw,
- liczba zwycięstw czarnymi.
•

W czasie partii zawodnicy nie mogą prowadzić żadnych rozmów, w tym także – w palarni i na korytarzach.

•
•

Nieletni uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, organizator
odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów.
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

•

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

•

Zawodnicy, którzy mają uregulowaną opłatę startową (OK na liście startowej) nie muszą dodatkowo
potwierdzać obecności.

HARMONOGRAM ZAWODÓW
TURNIEJE A, B i C

Dzień
27.12.
27.12
27.12
28.12
28.12
29.12
29.12
30.12
30.12
31.12
31.12

Godzina
9.45
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
13.30

Runda
Otwarcie
I runda
II runda
III runda
IV runda
V runda
VI runda
VII runda
VIII runda
IX runda
Zakończenie

Partnerzy wydarzenia

Partner Strategiczny Kadry Narodowej w Szachach

Aktualizacja komunikatu z dn.27.12.2019

Partner Szachów Kobiecych

