Uczniowski Klub Sportowy Magnus przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Rzezawie serdecznie zaprasza
do udziału w XVI Turnieju Szachowym o Sakiewkę Królowej Jadwigi.
termin
sobota 26 maja 2018 r. godz. 1000, przyjazd zawodników i potwierdzenie
udziału do godz. 930, spóźnieni zawodnicy będą mogli grać od drugiej
rundy
miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
w Rzezawie, ul. Szkolna 11 (7 km od Bochni)
system rozgrywek
system szwajcarski, 9 rund:

Rzezawa
26 maja 2018

- grupa A - turniej główny open
- grupa B – zawodnicy urodzeni w roku 2006 - 2008 i młodsi
z kategorią wyższą niż IV
- grupa C – zawodnicy urodzeni w roku 2009 i młodsi z maksymalnie IV
kategorią szachową
tempo gry
15 minut dla zawodnika
wpisowe
Grupa A - 20 zł
Grupa B i C – 10 zł
*Zawodnicy z gminy Rzezawa 5 zł
zgłoszenia
telefonicznie – 534963647, mailowo – leczekkornel@gmail.com do
25 maja 2018 r.
Po tym terminie zgłoszenie zostanie przyjęte pod warunkiem
posiadania przez organizatora niezbędnego sprzętu szachowego.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub
i kategorię szachową.

Nagrody
Grupa A
1 miejsce- Sakiewka Królowej Jadwigi z „dukatami” wartości 200
zł.
2 miejsce- 150 zł
3 miejsce- 100 zł
Laureaci miejsc 4-8 otrzymują nagrody rzeczowe.
Grupa B i C
Nagrody rzeczowe i upominki otrzyma min. 30% zawodników.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach
otrzymują okolicznościowe dyplomy.
Nagrody dodatkowe i dyplomy:
- dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika
- dla najlepszej kobiety w grupie A
- dla najlepszego zawodnika z gminy Rzezawa w grupie
A, B, C
Informacje i postanowienia końcowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Po piątej rundzie wszyscy uczestnicy otrzymują poczęstunek
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Dla opiekunów kawa i herbata gratis.
Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację oraz
wprowadzenie niezbędnych zmian w regulaminie.
Niepełnoletni uczestnicy przebywają pod opieką
rodziców/opiekunów.
Turniej finansuje Gmina Rzezawa oraz wspiera finansowo
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Turniej jest włączony w ogólnopolską akcję „Sto Turniejów
na Stulecie Odzyskania Niepodległości” i zarejestrowany
pod numerem 19.
Turniej jest również imprezą towarzyszącą obchodom 15lecia nadania szkole imienia królowej Jadwigi.

