Komunikat Organizacyjny
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Śląskiego Dzieci do lat 7
w Szachach Szybkich P’30 na rok 2014
oraz Otwartego Pucharu Województwa Śląskiego Juniorów do lat 9 i 12
w Szachach Szybkich P’30 na rok 2014
1. Organizator

Na zlecenie Śląskiego Związku Szachowego w Katowicach
- Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
- LKS „STRAŻAK” Zabrzeg
2. Patronat medialny

- Gazeta czechowicka
- portal www.czecho.pl
- portal www.zabrzeg.net.pl
3. Cel turnieju

Wyłonienie Mistrzów Śląska Juniorów w grupie dziewcząt i chłopców do lat 7
Popularyzacja szachów wśród dzieci
Podwyższenie kategorii do IV kategorii włącznie
4. Termin i miejsce

22 i 23 listopada 2014 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Studencka 2,
5. Grupy rozgrywkowe:

- Mistrzostwa dzieci do lat 7 – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze
tylko z terenu województwa śląskiego
- Puchar do lat 9 – dzieci z roczników 2006 i 2005 ( turniej otwarty )
- Puchar do lat 12 – dzieci z roczników 2004 – 2002 ( turniej otwarty )
6. Wpisowe

Wpisowe do turnieju wynosi 25 zł od zawodnika.
Zgłoszenia
Zgłoszeń do turnieju można dokonać na adres kpolok@interia.pl, lub w serwisie chessarbiter
lub na sali gry do godz. 930
System rozgrywek i tempo gry
Mistrzostwa zostaną rozegrane w oddzielnych grupach: dziewczęta i chłopcy.
Tempo gry - 30 minut na zawodnika na rozegranie całej partii.
7. Harmonogram zawodów

Sobota 22 listopada
900- 945 - potwierdzenie udziału w turnieju
945-1000 - wywieszenie i weryfikacja list startowych
1000-1100 - runda I

1115-1215
1230-1300
1300-1400
1400-1430
1430-1530
1545-1645

-

runda II
uroczyste otwarcie Mistrzostw
runda III
przerwa
runda IV
runda V

Niedziela 23 listopada
1000-1100
1115-1215
1230-1330
1345-1445
1500

-

runda VI
runda VII
runda VIII
runda IX
zakończenie

8. Nagrody i wyróżnienia

Miejsca 1 – 3 - puchary i medale
Miejsca 1 – 6 - dyplomy i nagrody rzeczowe
każdy uczestnik obecny na zakończeniu turnieju otrzyma dyplom oraz upominek
9. Uwagi organizacyjne

Sprzęt zapewnia organizator
W trakcie turnieju będzie czynny bufet
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor turnieju Kazimierz Polok 606-386-480
10. Postanowienia końcowe

Uczestnicy turnieju oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie podczas turnieju oraz
umieszczanie zdjęć w Internecie w celach promocyjnych.
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub
delegujący swoją reprezentację lub rodzic.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Dyrektor turnieju- Kazimierz Polok

