Edukacja Szachowa – Uroki Szachów
Włodzimierz Garbarek

zaprasza dzieci na

Szachowy cykl 8 turniejów GRAND PRIX
I. Cele imprezy
1. Popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu gry.
2. Wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci.
II. Organizatorzy
Szkoła Podstawowa nr 3 pod honorowym patronatem Dyrekcji
III. Miejsce i terminy zawodów
Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu, Os. Czwartaków 1
turnieje te rozpoczynać się będą kolejno w terminach: od października do maja
. – od godz. 10.00. Pierwszy turniej odbędzie się 23.10.2021r.
IV. Warunki uczestnictwa, zapisy i wpisowe
1. Zapisy chętnych – drogą mailową na adres: garbarek@op.pl
(tel. 887 625 764) z podaniem:
imienia i nazwiska, przynależności klubowej (lub nr szkoły), rankingu
oraz daty urodzenia. Termin zgłoszeń – do piątku 22.10.br., godz. 10.00.
2. potwierdzenie udziału w dniu turnieju w godz. 9.10 do 9.50
3. Wpisowe wynosi 30zł (dla uczniów SP3 – 20zł) - płatne przed rozpoczęciem zawodów.
V. System rozgrywek
Wszystkie turnieje będą rozgrywane jako indywidualne z punktacją zespołową.
Do punktacji zespołowej zalicza się łączny wynik uzyskany przez 3 najlepszych zawodników:
szkoły, klubu lub szkółki szachowej.
Stosowany będzie system szwajcarski 7-mio rundowy w kat. wiekowych:
do lat 10 - ciu oraz powyżej do lat 15-tu.
Tempo gry – 15 min. na partię dla każdego zawodnika.
VI. Kolejność miejsc
W klasyfikacji łącznej GRAND PRIX wygrywa ten, który zdobędzie najwięcej punktów.
W klasyfikacji zespołowej suma punktów zdobytych przez 3 najlepszych zawodników.
w poszczególnych turniejach z pominięciem najsłabszego wyniku.
Jeśli zawodnik zagra we wszystkich turniejach, w klasyfikacji końcowej pomija się wynik najgorszy.
VII. Nagrody w poszczególnych turniejach
W każdym z turniejów przewidziano po 3 medale w obu grupach wiekowych
Wszystkie dzieci otrzymają nagrody i upominki rzeczowe.
VIII. Klasyfikacja końcowa
W końcowym rozrachunku liczyć się będzie 7 najlepszych turniejów.
Nagrodą GRAND PRIX będą (oprócz medali) - puchary w obu kat. wiekowych.
W punktacji zespołowej nagrodami także będą puchary
IX. Sprawy organizacyjne
Start w turnieju jest jednocześnie zgodą na przestrzeganie zaleceń związanych
z zagrożeniem covid – 19, a także zgodą zgodnie z Ustawą RODO, na zamieszczanie
danych uczestnika w Internecie.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstępstw od w/w ustaleń – w razie
nieprzewidzianych okoliczności.
Przewiduje się zakończenie każdego z turniejów około godz. 14.00.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

