Regulamin Techniczny
Szachy Szybkie i Błyskawiczne

1. Termin zawodów:
15.09.2017r.

2. Miejsce:
Arena Lublin, ul. Stadionowa 1, 20-001 Lublin.

3. Program Rozgrywek:
W zależności od ilości zgłoszonych osób, rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim kojarzenia komputerowe lub w przypadku mniejszej ilości uczestników (np. kobiety) systemem
kołowym „każdy z każdym” w szachach błyskawicznych (BLITZ) i w szachach szybkich (RAPID)
09:30 - Odprawa techniczna i potwierdzenie obecności (BLITZ)
10:00 - 12:30 – Turniej Szachów Błyskawicznych (BLITZ)
12:45 - Dekoracja zwycięzców
14:00 - Odprawa techniczna i potwierdzenie obecności (RAPID)
14:30 - 17:30 – Turniej Szachów Szybkich (RAPID)
17:50 - Dekoracja zwycięzców

4. Regulamin Turnieju:
1. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wyznaczony koordynator
rozgrywek– Zbigniew Pyda.
2. Rozgrywki odbywać się będą na obiektach Areny Lublin.
3. Turniej w Szachach Błyskawicznych (BLITZ) będzie rozegrany tempem 3’ + 2” (trzy minuty na
partię plus dwie sekundy za każdy wykonany ruch – zegary elektroniczne) na dystansie 11 rund.
4. Turniej w Szachach Szybkich (RAPID) będzie rozegrany tempem 7’ + 5” (siedem minut na partię
plus pięć sekund za każdy wykonany ruch – zegary elektroniczne) na dystansie 7 rund
5. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej zawodów
6. Kolejność miejsc w obydwu turniejach ustala się według następujących kryteriów:
W systemie szwajcarskim:
1. Suma zdobytych punktów,
2. Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
3. Wartościowanie pełne Buchholza,
4. Liczba zwycięstw,
5. Progres
W systemie kołowym:
1. Suma zdobytych punktów,

2. Punkty Sonneborna-Bergera,
3. Wynik bezpośrednich partii,
4. Dogrywka między zainteresowanymi.
7. Dodatkowa klasyfikacja generalna, oddzielnie wśród kobiet i mężczyzn na podstawie dwóch
turniejów indywidualnych.
8. Dodatkowa klasyfikacja drużynowa (2 os.) Szachy Błyskawiczne.
9. Koordynator zadania po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich odstępstw
od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
10. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników podczas
rozgrywek i po zakończeniu.
11. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy
12. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać niniejszego Regulaminu.
13. Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.

5. Zasady i przepisy gry:
Szachy Błyskawiczne (BLITZ)
 Zawody rozgrywane są indywidualnie - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 11 rund systemem szwajcarskim, 3 minuty plus 2 sekundy za każdy wykonany ruch dla
zawodnika (2 x 3’+2”), w przypadku mniejszej ilości zawodniczek/ów systemem kołowym –
kojarzenie komputerowe.
 Klasyfikacja indywidualna – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 Na podstawie klasyfikacji indywidualnej, sporządza się klasyfikację drużyn, do której wlicza się
dwa najlepsze wyniki zawodników.
 Punkty w klasyfikacji indywidualnej oblicza się sumując punkty zdobyte przez zawodników.
 Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.
 W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje wyższe
miejsce indywidualne zawodnika
Szachy Szybkie (RAPID)
 Zawody rozgrywane są indywidualnie - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 7 rund systemem szwajcarskim, 7 minuty plus 5 sekund za każdy wykonany ruch dla zawodnika
(2 x 7’+5”), w przypadku mniejszej ilości zawodniczek/ów systemem kołowym – kojarzenie
komputerowe.
 Klasyfikacja indywidualna – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

6. Nagrody:
Medale i dyplomy w klasyfikacji mężczyzn i kobiet oddzielnie w turnieju szachów błyskawicznych i
szachów szybkich, w kl. generalnej i drużynowej za zajęte miejsca 1-3.

Imię i nazwisko prowadzącego zawody:
Zbigniew Pyda

