Regulamin
VII Mistrzostw Polski w Shogi i Otwartych Mistrzostw Polski w Shogi
Organizatorem turnieju jest Polski Związek Shogi we współpracy z Zespołem Szkół Akademickich
Politechniki Wrocławskiej i Fundacją NAMI.
1. Turniej jest rozgrywany systemem kombinowanym - pucharowy : MP i szwajcarski : OMP i
obejmuje :
- Mistrzostwa Polski (MP) - system pucharowy 4 rundy (16 polskich zawodników z najwyższym
rankingiem FESA wg listy z 15.03.2018 r.).
- Otwarte Mistrzostwa Polski (OMP) - 7 rund systemem szwajcarskim (wszyscy polscy
zawodnicy i cudzoziemcy).
Partie rozegrane i zdobyte punkty w MP są zaliczane do OMP.
2. Turniej odbędzie się w dniach 28-29.04. 2018 we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 25,
Politechnika Wrocławska, Budynek
C-13, sala 2.04.
- 28.04 MP i 4 rundy OMP od godz. 11.00
- 29.04 dokończenie OMP od godz. 10.00, zakończenie ok. godz. 15.00
3. W przypadku remisu według zasad ogólnych partia jest powtarzana z zachowaniem
pozostałego czasu do namysłu +5 min.
4. Tytuł Mistrza Polski zdobywa zwycięzca partii finałowej, a przegrany w finale otrzymuje tytuł
Wicemistrza Polski; przegrywający w półfinale rozgrywają partię o III miejsce.
5. Kolejność miejsc OMP ustala się wg ilości zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą:
1/ średni Bucholz
2/ pełny Bucholz
3/ progresja
4/ wynik bezpośredni
6. Tempo gry 30 min + 40 sek. byo-yomi dla każdego zawodnika. Sente ustalany jest poprzez
furigomę.
7. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać
1/ mailowo na adres - stmarius@kr.onet.pl
2/ na stronie chessarbiter.com.
3/ bezpośrednio przed turniejem.
Zamknięcie listy uczestników MP 25.04.2018 r.
Zamknięcie listy uczestników OMP 28.04.2018 r. godz. 10.40.
8. Wpisowe wynosi : członkowie PZShogi 10 zł, pozostali 25 zł
9. Sprzęt zapewnia organizator.
10. Nagrody:
- MP – puchary za miejsca 1 – 3
- OMP – puchary za miejsca 1 – 3
- inne nagrody rzeczowe i upominki
11. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FESA.
12. Informacje i kontakt: Mariusz Stanaszek tel. 693-646-823, stmarius@kr.onet.pl, Wojciech
Jedynak tel. 533-260-288, wjedynak@gmail.com.

