Regulamin
II Mistrzostw Polski Juniorów w Shogi
1. Organizatorem turnieju jest Polski Związek Shogi we współpracy z Zespołem Szkół
Akademickich Politechniki Wrocławskiej i Fundacją NAMI.
2. Turniej odbędzie się w dniach 2-3.06.2018 r. we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 25,
Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, sala 2.04.
- 2.06.2018 r. 4 rundy od godz. 11.30
- 3.06.2018 r. 4 dokończenie od godz. 10.00, zakończenie ok. godz. 15.00
3. Zawody rozegrane zostaną w grupach - rocznik 2009 i młodsi, rocznik 2006–2008, rocznik
2003-2005, rocznik 2000-2002, systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund lub kołowym.
Zawodnicy pauzujący w swoim turnieju mistrzowskim lub którzy zakończyli już grę mogą
dołączyć do turnieju towarzyszącego.
4. Równolegle zostanie rozegrany turniej towarzyszący systemem szwajcarskim na dystansie
8 rund.
5. Tempo gry : 20 minut czasu podstawowego na zawodnika plus 40 sekund czasu
dodatkowego (byo-yomi). Sente ustalany jest poprzez furigomę.
6. Zwycięzcy każdej z grup zdobywają tytuł Mistrza Polski Juniorów odpowiednio U9, U12,
U15 i U18 i puchar oraz pokrycie wpisowego w Mistrzostwach Europy w Shogi Wrocław
2018. Zawodnicy którzy zajmujący miejsca 2 i 3 otrzymują medale. Dodatkowo wyróżniony
zostanie najlepszy zawodnik lub zawodniczka z każdego rocznika.
7. Kolejność miejsc ustala się wg ilości zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą:
1/ średni Bucholz
2/ pełny Bucholz
3/ wynik bezpośredni
4/ progres,
lub w przypadku turnieju kołowego
1/ wynik bezpośredni,
2/ Berger
3/ Koya.
W przypadku równej ilości punktów pomocniczych rozegrane zostanie dogrywka z tempem
5’ + 30” byuoyomi.
8. Zgłoszenia należy dokonać:
1/ do Mistrzostw Polski Juniorów do dnia 30 maja 2018 r. mailowo na adres stmarius@kr.onet.pl.
2/ do turnieju towarzyszącego do dnia 1 czerwca 2018 r. mailowo na adres stmarius@kr.onet.pl lub na stronie chessarbiter.com albo bezpośrednio przed turniejem.
Zamknięcie listy uczestników o godz. 11.15.
9. Wpisowe do wszystkich turniejów wynosi : członkowie PZShogi 10 zł, pozostali 25 zł
10. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FESA.
11. Informacje i kontakt: Mariusz Stanaszek tel. 693-646-823, stmarius@kr.onet.pl, Wojciech
Jedynak tel. 533-260-288, wjedynak@gmail.com.

