Komunikat organizacyjny
Indywidualnych Mistrzostw Śląska w szachach błyskawicznych 2022 OPEN
CELE TURNIEJU:
• Wyłonienie Mistrza Śląska w grze błyskawicznej
• Popularyzacja sportu szachowego
ORGANIZATOR:
• Śląski Związek Szachowy
TERMIN I MIEJSCE GRY:
• sobota 16.07.2022 r.
• Dyrekcja Parku Śląskiego, 41-500 Chorzów, al. Różana 2.
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
• System szwajcarski na dystansie 11 rund.
• Tempo gry: 3 minuty na partię dla zawodnika, z dodawaniem 2 sekund za każde posunięcie.
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• Maksymalna liczba uczestników turnieju to 80, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenie
musi być opłacone).
• Zawodnicy dokonują zgłoszenia udziału w serwisie turniejowym chessarbiter do dnia
15.07.2022.
• Organizator może dopuścić zawodników zgłoszonych po terminie o ile będą dostępne
miejsca.
• Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na odprawie technicznej.
• Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłaty startowej w wysokości 50 zł na konto Śląskiego
Związku Szachowego. Opłaty należy dokonać przelewem do dnia 15.07.2022.
• W przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesiona już
opłata przepada.
• Numer konta do wpłat: 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
Śląski Związek Szachowy ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice
• W tytule przelewu należy wpisać: IMŚ OPEN BLITZ (imię i nazwisko grającego)
HARMONOGRAM ZAWODÓW:
• 15:30-15:50 – weryfikacja i potwierdzenia udziału w Mistrzostwach
• 15:50-16:00 – odprawa techniczna
• 16:00– rozpoczęcie i rundy I-XI,
• Ok. 20:00 – zakończenie Mistrzostw Śląska.

NAGRODY:
• Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Śląska w Szachach Błyskawicznych.
• Nagrody finansowe (w PLN):
• I – 500,
• II – 300,
• III – 200,
• oraz liczne nagrody rzeczowe.
SĘDZIOWANIE:
• W Mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych.
• Sędzią głównym zawodów będzie IA Łukasz Brożek.
• Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.
OCENA WYNIKÓW:
Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
• suma zdobytych punktów,
• wartościowanie skrócone Buchholza (z odrzuceniem najniższej wartości),
• wartościowanie pełne Buchholza,
• wartościowanie Sonneborna-Bergera,
• progres,
• wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
• liczba zwycięstw,
• liczba zwycięstw czarnymi,
• losowanie.
• W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez więcej niż jednego zawodnika
zarządza się dogrywkę. W dogrywce gra tylko dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników
mecz i rewanż. Pierwszą partię dogrywki białymi gra zawodnik wyżej sklasyfikowany.
• W przypadku dalszego remisu w dogrywce, rozgrywany jest trzeci pojedynek w formule
armagedonu, którego formułę ustali przed partią sędzia główny.
INNE:
• Osoby przebywające na terenie Dyrekcji Parku Śląskiego zobowiązane są do przestrzegania
obowiązujących tam regulaminów, przepisów przeciwpożarowych i podporządkowania się
ochronie.
• Interpretacja komunikatu w czasie mistrzostw należy do sędziego głównego turnieju.
• Turniej zgłoszony będzie do oceny rankingowej FIDE BLITZ.

