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Turniej z okazji 30-lecia firmy MOKATE

22.08.2020 r. godzina 10:00

Gość specjalny: XII Mistrz Świata:

Anatolij Karpow

I nagroda: 1 990 zł I nagroda: 1 990 zł I nagroda: 1 990 zł 
(rok założenia firmy MOKATE)

1. Organizator:

Śląski Związek Szachowy

Miasto Ustroń

2. Termin i miejsce:

22.08.2020 r. Rynek w Ustroniu

Otwarcie turnieju: 10:00.

Przewidywane zakończenie turnieju: godzina 15:00.

3. Sędziowanie:

Sędzia główny: Michał Wejsig wejszach@wp.pl 

Zastępca sędziego głównego: Michał Paździora michalpazdziora@gmail.com 

4. System rozgrywek i tempo gry:

System szwajcarski  na  dystansie:  9  rund:  3  rund  x  5  min,  3  rundy  x  10  min,

3 rundy x 15 min.

5. Warunki uczestnictwa:

Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych szachistów.

Do udziału w turnieju należy zgłosić się do 10.08.2020 r. poprzez LINK

Ilość osób ograniczona do 150 osób.

6. Opłata startowa:

Wpisowe  wynosi  30 zł,  płatne  do  dnia  10.08.2020 r.  na konto Śląskiego Związku

Szachowego 54  2030  0045 1110  0000 0236  8940,  tytułem:  Wpisowe do  turnieju

szachowego 30-lecie Mokate, imię i nazwisko

Wpłacone  wpisowe  nie  podlega  zwrotowi.  Nie  ma  możliwości  wpłat

gotówkowych.
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3.  Sędziowanie:
Sędzia główny: Michał Paździora michalpazdziora@gmail.com
Zastępca sędziego głównego:  Michał Wejsig wejszach@wp.pl 

 4.  System rozgrywek i tempo gry:
System  szwajcarski na dystansie: 9 rund: 3 rund x 5 min, 3 rundy x 10 min,
3 rundy x 15 min.

1. Organizator:
Śląski Związek Szachowy
Miasto Ustroń

 2.  Termin i miejsce:
22.08.2020 r. Rynek w Ustroniu
Otwarcie turnieju: 10:00.
Przewidywane zakończenie turnieju: godzina 15:00.

 5.  Warunki uczestnictwa:
Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych szachistów.
Do udziału w turnieju należy zgłosić się do 10.08.2020 r. poprzez 
h�p://chessarbiter.com/turnieje/2020/�_2100/
Ilość osób ograniczona do 150 osób.

 6.  Opłata startowa:
Wpisowe wynosi 30 zł, płatne do dnia 10.08.2020 r. na konto Śląskiego Związku 
Szachowego 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940, tytułem: Wpisowe do turnieju 
szachowego 30-lecie Mokate, imię i nazwisko
Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości wpłat gotówkowych.

http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2100/


7. Nagrody:

Pula nagród pieniężnych wynosi   10 030 zł.

OPEN KOBIETY

1 MIEJSCE 1990 PLN 990 PLN

2 MIEJSCE 1430 PLN 530 PLN

3 MIEJSCE 1130 PLN 430 PLN

4 MIEJSCE 1030 PLN 330 PLN

5 MIEJSCE 730 PLN 230 PLN

6 MIEJSCE 430 PLN

30 MIEJSCE 130 PLN

DO LAT 13 130 PLN 130 PLN

53 I WIĘCEJ LAT 130 PLN 130 PLN

DO LAT 30 130 PLN

Nagrody produktowe firmy MOKATE:

� klasyfikacja generalna: 1-20 miejsce,

� klasyfikacja kobiet: 1-10 miejsce,

� najlepszy 30-latek, najlepsza 30-latka – nagrody produktowe,

� dodatkowo dla najlepszych (zarówno chłopców, jak i dziewcząt):  do 18 lat,

do 16 lat, do 14 lat, do 12 lat, do 10 lat.

� w klasyfikacjach rankingu FIDE – nagroda  produktowa dla  najlepszego do

rankingu  FIDE  włącznie:  2230,  1990,  1830,  1630,  1430,  1230,  1030,

bez rankingu FIDE.

8. Uwagi końcowe:

W  turnieju  obowiązują  aktualne  przepisy  gry  FIDE  dla  szachów  szybkich

i błyskawicznych.

Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie turnieju są ostateczne.

W czasie trwania zawodów uczestnicy niepełnoletni powinni przebywać pod opieką

osób dorosłych.

Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  Organizatora,  a  w  trakcie  trwania

turnieju do Sędziego.

Organizator  informuje,  że  podczas  imprezy  będzie  prowadzona  rejestracja

fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych

wydarzenia.

Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.

Zawodnicy  zobowiązani  są  zachować  szczególne  zasady  bezpieczeństwa,  zgodnie

z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  z  zaleceniami  Głównego

Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w

związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania  się  epidemii

SARS-COV2.

7. Nagrody:
Pula nagród pieniężnych wynosi 10 030 zł.

Nagrody produktowe firmy MOKATE:

ź w klasyfikacjach rankingu FIDE – nagroda produktowa dla najlepszego do rankingu FIDE 
włącznie: 2230, 1990, 1830, 1630, 1430, 1230, 1030, bez rankingu FIDE.

ź klasyfikacja generalna: 1-20 miejsce,

ź najlepszy 30-latek, najlepsza 30-latka – nagrody produktowe,

ź dodatkowo dla najlepszych (zarówno chłopców, jak i dziewcząt): do 18 lat, do 16 lat, 
do 14 lat, do 12 lat, do 10 lat.

ź klasyfikacja kobiet: 1-10 miejsce,

W czasie trwania zawodów uczestnicy niepełnoletni powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.

8. Uwagi końcowe:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.
Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w 
celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich i błyskawicznych.

Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.

Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie turnieju są ostateczne.

SARS-COV2.

Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń 
wprowadzonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii


