"III TURNIEJ KLASYFIKACYJNY W SP6 ZAMOŚĆ"
NA KATEGORIE OKRĘGOWE
1. ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zamościu.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
2. CELE TURNIEJU:
• popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
• umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań
• podnoszenie swoich umiejętności i kategorii szachowych
3. MIEJSCE I TERMIN:
Turniej rozegrany zostanie w Szkole Podstawowej nr 6 ul. Orla 5 w Zamościu, w dniach 30-31 marca 2019 r. Początek
o godz. 1000.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turnieje mają charakter otwarty. Zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 27 marca 2019 r., telefonicznie 502 137 933
(Grzegorz Pańko), e-mailem: grzegorz.panko@wp.pl lub w formularzu zgłoszeniowym na stronie chessarbiter. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub, kategorię szachową. Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł
(zgłoszenie po terminie wpisowe 20 zł). Wpisowe wpłacane w dniu rozgrywek na sali gry, zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
a) Turniej na V i IV kategorię szachową: 31 marca 2019 r. (niedziela)
udział zawodników bez kategorii oraz z kategorią V, potwierdzenie obecności 9.15-9.45, początek I rundy godz. 10.00,
system szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund z tempem P’30.
b) Turniej na III kategorię szachową: 30-31 marca 2019 r. (sobota-niedziela)
udział zawodników z kategorią IV męską i III kobiecą, potwierdzenie obecności godz. 9.15-9.45 (sobota), początek
I rundy godz. 10.00, początek rundy V w niedzielę 31 marca o godz. 9.00, system szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund z tempem P’60, prowadzony zapis partii.
c) Turniej na II kategorię szachową: 30-31 marca 2019 r. (sobota-niedziela)
udział zawodników z kategorią III męską i II kobiecą, potwierdzenie obecności godz. 9.15-9.45 (sobota), początek
I rundy godz. 10.00, początek rundy V w niedzielę 31 marca o godz. 9.00, system szwajcarski kontrolowany na dystansie 7 rund z tempem P’60, prowadzony zapis partii.
W przypadku mniejszej ilości zawodników będą rozgrywane turnieje kołowe.
6. PROGRAM
Turniej na V i IV kategorię szachową:
NIEDZIELA 31.03.2019
godz. 915– 945 – potwierdzenie obecności
godz. 1000 – I runda
godz. 1200 – III runda
00
godz. 11 – II runda
godz. 1300 – IV runda

godz. 1400 – V runda
godz. 1500 – VI runda

godz. 1600 – VII runda
godz. 1800 – zakończenie

Turnieje na III i II kategorię szachową:
SOBOTA 30.03.2019
NIEDZIELA 31.03.2019
godz. 915– 945 – potwierdzenie obecności
godz. 900 – V runda
godz. 1000 – I runda
godz. 1100 – VI runda
00
godz. 12 – II runda
godz. 1300 – VII runda
00
godz. 14 – III runda
godz. 1500 – zakończenie turniejów
00
godz. 16 – IV runda
Przy wcześniejszym zakończeniu poszczególnych rund terminarz kolejnych zostanie odpowiednio skrócony. Dopuszczalne spóźnienie na partie wynosi 15 minut.
7. NAGRODY
• dla najlepszych zawodników przewidziano we wszystkich turniejach puchary i medale,
• dla wszystkich uczestników dyplomy.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE
oraz rywalizacja w duchu Fair Play. Ostateczna interpretacja i ew. zmiany komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Uczestnictwo jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów
a także potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.

