KRAKOWSKA SZACHOWA LIGA SZKOLNA – TURNIEJ 2
1. Organizator:
Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie (ul. Krupnicza 38)
Partnerzy techniczni: Fundacja Gens Una Sumus prowadzący KSz Dwie Wieże Krakó w oraz
Krakowski Klub Szachistó w
2. Termin i miejsce gry
Zawody odbędą się w sobotę 23 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowe nr 50 - ul. Katowicka 28.
Terminarz:
9:00-9:30
potwierdzenie udziału:
09:45
rozpoczęcie
10:00-14:00 rundy 1-7
ok. 14:15
zakoń czenie turnieju,
3. System gry i grupy rozgrywkowe:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, 7 rund (tempo gry: 10’+5’’) w 4 grupach:
 U07 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2015 roku i młodsi,
 U09 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 roku i młodsi,
 U12 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2010 roku i młodsi,
 U18 – dziewczęta i chłopcy ur. w 2004 roku i młodsi.
4. Zgłoszenia:
 W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie krakowskich szkó ł (ew. przedszkoli),
któ rzy dokonają zgłoszenia w terminie do 21 kwietnia br (czwartek). Od uczestnikó w jest
wymagana znajomość ruchó w z umiejętnością matowania.
 Zgłoszenia należy dokonać przez serwis chessmanager.com Należy podać: imię i nazwisko,
pełną datę urodzenia oraz reprezentowaną szkołę.
 Turniej jest bezpłatny.
5. Nagrody:
 Upominki dla 6 najlepszych zaw. w każdej grupie oraz dodatkowo dla 3 najlepszych dziewcząt.
 Pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika zawodó w.
6. Inne:









Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizator informuje, że zawody będą przeprowadzone zgodnie
z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego.
W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach i FIDE.
Akceptując komunikat organizacyjny, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora
podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wynikó w.
Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach
i wywiadach organizatora oraz patronó w medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć
z zawodó w). Materiały te mogą być wykorzystywane jedynie do celó w informacyjnych i prywatnych.
Zgłoszenie się do turnieju jest ró wnoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego komunikatu
organizacyjnego.
Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu organizacyjnego należy do sędziego głó wnego.
W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym komunikacie organizacyjnym, ostateczną decyzję
podejmuje sędzia głó wny. Decyzje sędziego głó wnego w trakcie zawodó w są ostateczne.

