KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII KRAKOWSKIEGO TURNIEJU SHOGI

THE ORGANIZATIONAL ANNONCEMENT of
the VIIIth CRACOW SHOGI TOURNAMENT

ORGANIZATORZY
 Polski Związek Shogi
 Małopolski Związek Szachowy
 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

ORGANIZERS
 Polish Shogi Association
 Malopolska Chess Association
 The Manggha Museum of Japanese Art and Technique

TERMIN I MIEJSCE GRY
Turniej odbędzie się w ramach XXVII Międzynarodowego
Festiwalu Szachowego „Cracovia’ 2016”, w dniach 27 – 29
grudnia 2016 r. w Hotelu Galaxy w Krakowie, ul. Gęsia 22 a

DATE & PLACE OF GAME
The tournament will take on 27 - 29 December 2016 y. as
th
a part of the 27 International Chess Festival “Cracovia'16”,
in the Galaxy Hotel, Poland, Cracow, 22a Gesia st.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Warunki, rezerwacja na zasadach obowiązujących dla XXVII
Międzynarodowego Festiwalu Szachowego „Cracovia 2016”

ACCOMMODATION & FULL BOARD
th
The conditions are the same as for the 27 International
Chess Festival “Cracovia' 2016”.

SYSTEM GRY
 Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na
dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe (ChessArbiter PRO najnowsza dostępna wersja). W przypadku
mniejszej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają
sobie dostosowanie systemu gry do ilości graczy, w tym
zmniejszenie ilości rund.
 Zawodnicy nie mogą proponować i uzgadniać remisu,
a w przypadku remisu według zasad ogólnych partia
jest powtarzana w tempie błyskawicznym 7 minut na
zawodnika.
 Kolejność miejsc ustala się wg ilości zdobytych punktów
z klasyfikacją pomocniczą w kolejności: średni Bucholz,
pełny Bucholz, progresja, wynik bezpośredni.
 Tempo gry: 30' + 1' byoyomi dla każdego zawodnika.
 Wpisowe wynosi 30 PLN.
Uczestnicy Festiwalu Szachowego Cracovia’2016,
którzy opłacili tam wpisowe są zwolnieni od opłaty.
 Sprzęt zapewnia organizator.
 Listę startową ustala się na podstawie rankingu kolejno
FESA, dla osób bez rankingu przyjmuje się 0 punktów.
 Wyznaczona przez organizatora osoba interpretuje
regulamin, ogłasza przed rozpoczęciem I rundy zasady
gry, czuwa nad przebiegiem turnieju, przeprowadza
kojarzenie i rozstrzyga spory.

TOURNAMENT SYSTEM
 The tournament will be played according to the Swiss
system on a distance of 9 rounds. In case of a smaller
number of participants the organizers reserve for
themselves the right to adapt the game system to the
number of players, in it, to decrease the number of
rounds.
 The competitors can not suggest and co-ordinate the
draw, and in case of the draw according to general
principles the party shall be repeat as blitz game
7 minutes for each player.
 The order of places is established according to the
number of scored points with an auxiliary classification as
follows: middle Bucholz, full Bucholz, progression,
a direct result.
 The game rate: 30' + 1' byoyomi for each player.
 The registration fee amounts to 30 PLN / 8 EUR.
The participants of the Chess Festival Cracovia’2016 who
paid there the registration fee are released from it.
 The equipment is guaranteed by the organizer.
 The start list is based on the ranking in turn FESA.
For persons without ranking 0 points is assumed.
 The organizer appoints the person who is responsible for
the correct playing.

TERMINARZ RUND
27.12.2016 godz. 14.15 – otwarcie, rundy I, II
28.12.2016 godz. 9.00 - rundy III, IV
28.12.2016 godz. 14.00 - rundy V, VI, VII
29.12.2016 godz. 9.00 - rundy VIII, IX, zakończenie
Rundy II, IV, VI, VII, IX rozpoczną się 15 minut po
zakończeniu rundy poprzedniej.

ROUND TIME TABLE
27.12.2016 14.15 – the opening and rounds I, II
28.12.2016
9.00 - rounds III, IV
28.12.2016 14.00 - rounds V, VI, VII
29.12.2016
9.00 - rounds VIII, IX, the end
Rounds II, IV, VI, VII, IX begin 15 minutes after the end of
the previous round.

NAGRODY
I miejsce 500 zł
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł
IV miejsce 100 zł

AWARDS
I place 500 zl
II place 300 zl
III place 200 zl
IV place 100 zl

ZGŁOSZENIA I INFORMACJA
Tel. 693-646-823; e-mail - stmarius@kr.onet.pl oraz przed
turniejem. Zamknięcie listy uczestników o godz.14.00

APPLICATIONS & INFORMATION
Phone +48 693-646-823; e-mail - stmarius@kr.onet.pl and
before the tournament.
The list of the participants closes at 2.00 p.m.

