Lichtenrader Herbst 2018

Międzynarodowy turniej szachowy w czasie berlińskich ferii jesiennych od 27 października do 4 listopada 2018 r.

System rozgrywek i tempo gry: 9 rund w systemie szwajcarskim (wyliczenie w kategoriach DWZ i ELO);
Oprogramowanie turnieju modułem Swiss-Chess: 40 na 90 min + 30 min na dokonczenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

Pula nagród: 6600 €
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Pula nagród zagwarantowana jest przy udziale 175 zawodników, którzy zapłacili wpisowe. W wypadku mniejszej liczby zawodników uiszczających wpisowe, zmniejsza się
wysokość wszystkich nagród w stosunku proporcjonalnym do ilości płacących zawodników – z zaokrągleniem kwoty włącznie. System Horta nie jest brany pod uwagę.
Dla uczestników spoza Niemiec, którzy nie podlegają w Niemczech opodatkowaniu, obowiązuje § 50 Einkommenssteuergesetz (Niemiecka ustawa podatkowa). Uczestnicy turnieju,
na których ciąży obowiązek posiadania ważnej wizy na wjazd do Niemiec, proszeni są o skontaktowanie sie z organizatorem turnieju najpóźniej do 15.09.2018.
W przypadku niezachowania terminu nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne problemy z tego wynikające.
W wypadku wątpliwości obowiązuje oryginalna, niemiecka wersja regulaminu turnieju.
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Miejsce rozgrywek:
Gemeinschaftshaus Lichtenrade
Barnetstraße 11, 12305 Berlin
Terminarz:

Początek rundy 1 godz. 14:00, [Zgłoszenie udziału między godziną 10:00 a 12:45],
rundy 2-7 godz. 17:00, runda 8 godz. 14:00, runda 9 godz. 10:00

Organizator: K. Pribyl | B. Triebus | J. Hamel
tel: 0049/152/ 371 36 896
e-mail: LiraH@sw-lichtenrade.de
Regulamin turnieju znajduje się na naszej stronie
internetowej: www.sw-lichtenrade.de
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Dla najlepszej zawodniczki 50 €
przy udziale od 5 zawodniczek
Za najpiękniejszą partię nagrody rzeczowe
Odrębna Pula nagród dla młodzieży poniżej 18 roku życia w wysokości

700 € oraz nagrody rzeczowe
przy udziale od 30 juniorów/juniorek.

Wpisowe:

Dla Arcymistrzów (GM) i Mistrzów (IM) start wolny;
Dorośli 70 €, młodzież 60 €. Przy przelewie do 31.07.2018
20 € zniżki, przy przelewie do 30.09.2018 10 € zniżki.
Przy zapłacie gotówką w dniu rozpoczęcia turnieje pobieramy opłatę dodatkową w wysokości 10€.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
(Tylko z podaniem waznego numeru FIDE-ID)
przelew wpisowego z podaniem imienia, nazwiska, daty
urodzenia, przynależności klubowej na
SW Lichtenrade e.V., Hasło: LiraH2018
IBAN: DE12 8306 5408 0004 0125 26
BIC: GENODEF1SLR Deutsche Skatbank

Zastrzegamy możliwość zmian.
Tłumaczenie: Kaniecki postfuer-k@web.de

aktualizacja: 2018.07.07

