REGULAMIN
turniejów szachowych dla dzieci
z cyklu

ZŁOTY JELONEK
GRAND PRIX
2015
1. ORGANIZATOR
Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra
2. CELE ROGRYWEK
•
•
•
•
•
•
•

popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
podnoszenie umiejętności szachowych,
umożliwienie uzyskania wyższej kategorii szachowej,
wspomaganie rozwoju intelektualnego,
nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
sportowa rywalizacja z rówieśnikami,
przygotowanie do zawodów regionalnych i krajowych.

3. ZAWODNICY
W turniejach mogą brać udział:
• dzieci urodzone w latach 2001-2005 (bez względu na posiadaną kategorię szachową)
• dzieci urodzone w roku 2006 i młodsze (z IV kategorią lub wyższą)
4. SYSTEM ROZGRYWEK
4.1. TURNIEJE
Na cykl „ZŁOTY JELONEK” GRAND PRIX 2015 składają się 4 turnieje.
Poszczególne zawody odbywać się będą w następujących terminach:
turniej

nazwa

termin

I
II
III
IV

Pizzowy
Czekoladowy
Lodowy
Owocowy

7 marca
25-26 kwietnia
20 czerwca
3-4 października

Turnieje rozgrywane będą w Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina przy
ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze lub Osiedlowym Domu Kultury „Zabobrze” (blaszak)
przy ul. K. Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Ostateczne daty, czas rozpoczęcia oraz
ewentualna zmiana miejsca rozgrywania zawodów będą ogłoszone z przynajmniej
1-tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej klubu (jelonka.jgora.pl) lub
w formie komunikatów dostępnych na tablicach informacyjnych.

4.2. PUNKTACJA
a) Połowa punktów zdobytych podczas Turnieju III (szachy błyskawiczne) oraz punkty
zdobyte w pozostałych turniejach przez zawodnika będą sumowane i zaliczane do
klasyfikacji generalnej cyklu „ZŁOTY JELONEK” GRAND PRIX 2015
z zastrzeżeniem pkt. 4.2 podpunkt c).
b) W przypadku takiej samej ilości zdobytych punktów o kolejności w końcowej
klasyfikacji generalnej decyduje większa liczba :
• wygranych turniejów w cyklu,
• zajętych drugich miejsc w turniejach cyklu,
• zajętych trzecich miejsc w turniejach cyklu,
• zajętych kolejnych miejsc, począwszy od czwartego w turniejach cyklu,
• wygranych partii,
• wygranych partii czarnymi,
• punktów w bezpośrednich pojedynkach.
z zastrzeżeniem pkt. 4.2 podpunkt c).
c) Ostatecznie do klasyfikacji generalnej zaliczone zostaną wyniki 3 z 4 turniejów,
w których dany zawodnik uzyskał największą ilość punktów.
5. TEMPO GRY
Poszczególne turnieje rozgrywane będą tempem wg poniższej tabeli:
turniej

tempo

uwagi

I

10 minut na zawodnika na partię
+ 5 sekund za każdy wykonany ruch
ilość rund: 7

szachy szybkie

II

30 minut na zawodnika na partię
+ 30 sekund za każdy wykonany ruch
ilość rund: 7

szachy klasyczne – turniej 2-dniowy
możliwość uzyskania V, IV, III i II kategorii
szachowej

III

3 minuty na zawodnika na partię
+ 2 sekundy za każdy wykonany ruch
ilość rund: 12

szachy błyskawiczne (blitz)

IV

60 minut na zawodnika na partię
ilość rund: 7

szachy klasyczne – turniej 2-dniowy
możliwość uzyskania V, IV, III i II kategorii
szachowej

6. PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt. za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc w każdym z turniejów cyklu ustala się w oparciu o:
• punkty,
• Buchholz średni
• Buchholz,
• progress,
• liczbę zwycięstw.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
7.1. W turniejach z cyklu „ZŁOTY JELONEK” GRAND PRIX 2015 mogą brać udział
wszystkie chętne dzieci, spełniające kryteria wiekowe i rankingowe określone w pkt. 3
regulaminu niezależnie od którego turnieju rozpoczną rywalizację.
7.2. Udział w pojedynczym turnieju możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu bezpośrednio
przed zawodami lub poprzez e-mail: zj2015@jelonka.jgora.pl i opłaceniu wpisowego.
7.3. Dzieci mogą brać udział w turniejach tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców
lub upoważnionych opiekunów.
7.4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące
naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może
skutkować wykluczeniem zawodnika z danego turnieju. Wykluczenie z dwóch turniejów
skutkuje automatycznym wykluczeniem z całego cyklu.
7.5. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
7.6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w klasie / szatni.
8. WPISOWE
W każdym z turniejów cyklu obowiązuje wpisowe, które zostanie przeznaczone na
dyplomy, upominki za udział w poszczególnych turniejach oraz na puchary i medale dla
laureatów za cały cykl „ZŁOTY JELONEK” GRAND PRIX 2015 wymienione w pkt. 9
regulaminu. Wpisowe zawiera również opłaty klasyfikacyjno-rankingowe odprowadzane do
Dolnośląskiego Związku Szachowego. Ponadto organizator opłaca kwalifikowanego
sędziego
głównego
oraz
pozostałe
koszty
organizacji
turniejów.
Wysokość wpisowego w poszczególnych zawodach wynosi:
turniej

wpisowe

I
II
III
IV

10 zł
25 zł
10 zł
25 zł

szachy
szybkie
klasyczne
błyskawiczne
klasyczne

9. NAGRODY
9.1. Turniej
W każdym z czterech turniejów:
• każdy zawodnik otrzyma dyplom i drobny upominek.
• I-III miejsce - medal
• najlepsza dziewczynka - medal
9.2. Za cały cykl „ZŁOTY JELONEK” GRAND PRIX 2015 zostaną przyznane nagrody:
• I-III miejsce - puchar i dyplom oraz nagroda rzeczowa
• IV-VI miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa
• najlepsza dziewczynka – puchar i dyplom
9.3. W przypadku gdy najlepsza dziewczynka zajmie jednocześnie miejsce
I-III może wybrać tylko jedną nagrodę.
9.4. W przypadku dużej frekwencji organizator może zwiększyć pulę nagród.
9.5. Nagrody dla laureatów za cykl „ZŁOTY JELONEK” GRAND PRIX 2015 zostaną
wręczone po ostatnim (czwartym) turnieju.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.
Jelenia Góra
2015.02.04

