Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich
Katowice, 16-17 grudnia 2017
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I. ORGANIZATORZY
Europejska Unia Szachowa
Śląski Związek Szachowy
Polski Związek Szachowy
Miasto Katowice
II. DATA I MIEJSCE
16-17 grudnia 2017
Hala Widowiskowo - Sportowa SPODEK
Katowice, Aleja Korfantego 35
https://goo.gl/maps/6XYeUSdBMXG2
III. STRONA INTERNETOWA
www.katowice2017.eu
IV. DYREKTOR TURNIEJU
IO Łukasz Turlej
e-mail: office@katowice2017.eu
V. SĘDZIA GŁÓWNY
IA Tomasz Delega
e-mail: t.delega@pzszach.pl
Zastępca sędziego głównego - zapisy do turnieju:
FA Michał Wejsig
e-mail: wejszach@wp.pl
VI. SYSTEM TURNIEJU, UCZESTNICY, WARUNKI UCZESTNICTWA
Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach Błyskawicznych zostaną rozegrane systemem
szwajcarskim na dystansie 11 rund. Tempo gry pojedynczej partii to 15 minut + 10 sekund za każdy
wykonany ruch, naliczane od pierwszego posunięcia.

Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich zawodników reprezentujących Federacje Szachowe zrzeszone
w Europejskiej Unii Szachowej (strefy FIDE 1.1. to 1.10), niezależnie od tytułu i rankingu.
Nie ma limitu zawodników z jednej federacji, którzy mogą wziąć udział w turnieju.
Rejestracja do turnieju jest możliwa poprzez system chessarbiter oraz poprzez aplikację na stronie
internetowej. Zgłoszenia muszą być wysłane i opłacone do dnia 26 listopada 2017 roku.
Opłata wpisowa oraz opłaty za zamawiane zakwaterowanie muszą być opłacona do 26 listopada
2017. Zawodnikom zgłoszonym po tym terminie organizator nie gwarantuje udziału w Mistrzostwach
Europy.
Rachunek bankowy (wpłaty wyłącznie w PLN)
Ślaski Związek Szachowy
Nazwa: BNP PARIBAS BANK
Konto: 97 1600 1462 1019 5563 7000 0001
W tytule przelewu należy opisać za jakich zawodników dokonywana jest wpłata.
Uwagi:
1. Opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
2. Opłata wpisowa zawodników, którzy zgłoszą się do turnieju lub opłacą udział po 26 listopada
będzie dwa razy wyższa.
3. Ewentualne opłaty za przelew bankowy muszą zostać opłacone przez uczestników.
4. Lista osób, które opłaciły wpisowe będzie aktualizowana i publikowana na stronie internetowej
www.katowice2017.eu
5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami: office@katowice2017.eu
6. Zawodnicy zarejestrowani lub opłacający wpisowe po 26 listopada będą dopuszczeni do turnieju
wyłączeni w przypadku jeśli wolne miejsca będą dostępne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia takich zawodników od 2 rundy.
8. Osoby, które potrzebują otrzymać fakturę proszone są o przesłanie emaila z pełnymi danymi na
adres: office@katowice2017.eu
VII. WPISOWE
Opłata wpisowa dla zarejestrowanych zawodników 150zł (w tym 40zł opłaty dla ECU),
Opłata wpisowa dla niezarejestrowanych zawodników 170zł (w tym 40zł opłaty dla ECU),
Każdy zawodnik płaci opłatę 40zł dla ECU tylko raz, nawet jeśli uczestniczy w obu turniejach (szachy
szybkie i błyskawiczne).
Uwagi:
Z opłaty wpisowej zwolnieni są następujący zawodnicy, zgłoszeni w terminie do 26 listopada:

1) Zawodnicy nagrodzeni w Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich w roku 2016
2) Zawodniczki legitymujące się rankingiem ELO rapid powyżej 2400 na 1 października 2017
3) Zawodnicy legitymujący się rankingiem ELO rapid powyżej 2600 na 1 października 2017
VIII. WERYFIKACJA
Umieszczenie zawodnika z pozytywną informacją o płatności wpisowego, na liście startowej
opublikowanej na www.katowice2017.eu potwierdza przyjęcie do turnieju. Taki zawodnik może
wziąć udział w turnieju (przyjechać bezpośrednio na pierwszą rundę) bez konieczności dodatkowego
potwierdzania.
IX. HARMONOGRAM
Sobota, 16.12.2017
8.00 - 9.00
10.00
10.30
11.45
13.00
14.00-16.00
16.00
17.15
18.30

Registration
Opening ceremony
Runda 1
Runda 2
Runda 3
Przerwa obiadowa
Runda 4
Runda 5
Runda 6

Niedziela, 17.12.2017
10.00
11.15
12.30
13.00-15.00
15.00
16.15
17.00-18.00
18.30

Runda 7
Runda 8
Runda 9
Przerwa obiadowa
Runda 10
Runda 11
Kolacja
Ceremonia Zakończenia

X. FUNDUSZ NAGRÓD
Pula nagród: 21.000EUR
Główne nagrody: 16.900EUR
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 -6 miejsce
7 - 8 miejsce

€4000
€2500
€1500
€1000
€800
€700

9-10 miejsce
11 -12 miejsce
13 -14 miejsce
15 - 17 miejsce
18 - 20 miejsce
21 - 24 miejsce

€600
€500
€400
€300
€200
€100

Nagrody specjalne: 4.100EUR
Category
Najlepsza kobieta
Najlepszy zawodnik urodzony 1957 lub wcześniej
Najlepszy zawodnik urodzony 1999 lub później
Najlepsza zawodniczka urodzona 1999 lub później
Najlepszy zawodnik urodzony 2003 lub później
Najlepsza zawodniczka urodzona 2003 lub później j
Najlepszy zawodnik urodzony 2007 lub później
Najlepsza zawodniczka urodzona 2007 lub później

1st place
400
150
150
150
100
100
100
100

2nd place
300
100
100
100
75
75
75
75

3rd place
200

Najlepszy zawodnik z rankingiem poniżej 2600
Najlepszy zawodnik z rankingiem poniżej 2400
Najlepszy zawodnik z rankingiem poniżej 2200
Najlepszy zawodnik z rankingiem poniżej 2000
Najlepszy zawodnik z rankingiem poniżej 1800
Najlepszy zawodnik z rankingiem poniżej 1600
Najlepszy zawodnik z rankingiem poniżej 1400 lub bez
rankingu
Najlepszy polski zawodnik
Najlepsza polska zawodniczka
Najlepszy polski zawodnik urodzony 1957 lub wcześniej
Najlepszy polski zawodnik urodzony 1999 lub później
Najlepsza polska zawodniczka urodzona 1999 lub później
Najlepszy polski zawodnik urodzony 2003 lub później
Najlepsza polska zawodniczka urodzona 2003 lub później
Najlepszy polski zawodnik urodzony 2007 lub później
Najlepsza polska zawodniczka urodzona 2007 lub później

100
100
100
100
100
100
100
150
150
100
100
100
75
75
50
50

Dodatkowo wśród zawodników nienagrodzonych, obecnych na ceremonii zakończenia, rozlosowane
zostaną dwie nagrody specjalne po 100EUR.
Uwagi:
Jeden zawodnik może wygrać tylko jedną nagrodę (wyższą).
Główne nagrody będą podzielone równo pomiędzy zawodników z tym samym wynikiem.
Nagrody specjalne nie będą dzielone.
Jeśli nagrody są równe, zawodnik otrzymuje nagrodę z najwyższej kategorii, zgodnie z kolejnością:
1. Najlepsza zawodniczka (zaczynając od najmłodszej grupy wiekowej);
2. Najlepszy zawodnik (zaczynając od najmłodszej grupy wiekowej);
3. Najlepszy zawodnik urodzony 1957 lub wcześniej;
4. Najlepsza kobieta;
5. Najlepszy zawodnik w grupie rankingowej (zaczynając od najniższej grupy rankingowej).
Wszystkie kwoty są podane bez opodatkowania. Na nagrody nałożony będzie podatek zgodnie
z obowiązującym w trakcie turnieju prawem w Polsce.
Uwagi:
- 10 % podatku będzie pobrane od kwot ponad 760zł (~180EUR)
- procedura wypłacania nagród będzie podana w terminie późniejszym

XI. WARUNKI SPECJALNE
Darmowe zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe) w oficjalnym hotelu turnieju w terminie 14-17
grudnia 2017 jest gwarantowane dla 10 najwyżej notowanych graczy listy startowej,
zarejestrowanych do dnia 26 listopada 2017
Darmowe zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe) w oficjalnym hotelu turnieju w terminie 14-17
grudnia 2017 jest gwarantowane dla zawodników z miejsc 11-20 listy startowej, zarejestrowanych do
dnia 26 listopada 2017
Darmowe zakwaterowanie (pokój jednoosobowy) w oficjalnym hotelu turnieju w terminie 14-17
grudnia 2017 jest gwarantowany dla najwyżej notowanej kobiety spośród, zarejestrowanych do dnia
26 listopada 2017
Darmowe zakwaterowanie (pokój dwuosobowy) w oficjalnym hotelu turnieju w terminie 14-17
grudnia 2017 jest gwarantowany dla drugiej i trzeciej najwyżej notowanej kobiety spośród,
zarejestrowanych do dnia 26 listopada 2017
Organizatorzy pokryją koszt transportu (do kwoty 200 EUR, zgodnie z przedstawionymi biletami) dla
5 najwyżej notowanych zawodników listy startowej, zarejestrowanych do dnia 26 listopada 2017
Warunki specjalne dla zawodników z rankingiem ELO rapid nie niższym niż 2700 mogą być
negocjowane indywidualnie z Dyrektorem Turnieju, email: office@katowice2017.eu
Uwaga:
Przy tworzeniu list i powyższych uprawnień obowiązywać będzie ranking ELO rapid na 1.10.2017.
XII. ZAKWATEROWANIE
I Oficjalny Hotel:
Arsenal Palace SPA Hotel****
Strona internetowa: http://www.hotelediament.pl/en/hotel-diament-arsenal-palace-en/
a) Pokoje standardowe
Pokój 1-osobowy- 180zł / za 1 noc
Pokój 2-osobowy - 200zł / za 1 noc
b) Standard podwyższony
Pokój 1-osobowy - 250zł / za 1 noc
Pokój 2-osobowy - 290zł / za 1 noc
c) Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniami
Odległość od sali gry - 5,5km, transport gwarantowany przez organizatora.

II Oficjalny Hotel:
Park Hotel**** Diament Katowice
http://www.hotelediament.pl/en/park-hotel-diament-katowice-en/
a) Pokoje standardowe
Pokój 1-osobowy - 170zł / za 1 noc
Pokój 2-osobowy - 190zł / za 1 noc
b) Standard podwyższony
Pokój 1-osobowy - 250zł / za 1 noc
Pokój 2-osobowy - 290zł / za 1 noc
c) Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniami
Odległość od sali gry - 2,5km, transport gwarantowany przez organizatora.
III Oficjalny Hotel:
Ibis Katowice Centrum
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6601-ibis-budget-katowice-centrum/index.html
Pokój 1-osobowy - 110zł / za 1 noc
Pokój 2-osobowy - 130zł / za 1 noc
c) Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniami
Odległość od sali gry - ok.600 m
XIII. DOJAZD Z LOTNISK
Organizatorzy oferują na życzenie transport z lotniska w Katowicach (KTW) lub Krakowie (KRK) do/z
oficjalnych hoteli w dniach 14/15 i 17/18 grudnia 2017.
Cena transportu w dwie strony to 20EUR KTW, 40EUR KRK
XIV. UBEZPIECZENIE
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie na czas trwania Mistrzostw.
XV. BIURO ZAWODÓW
E-mail: office@katowice2017.eu

