Amatorska Liga dziecięca powiatów chrzanowskiego i olkuskiego
w ramach projektu „MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH”.

1. CEL ZAWODÓW
 Popularyzacja królewskiej gry wśród uczniów małopolskich szkół podstawowych.
 Rywalizacja o tytuł najlepszej szkoły szachowej w Małopolsce.
 Impreza z cyklu zawodów szachowych z okazji 100 lat Odzyskania Niepodległości.
2. ORGANIZATOR
 Małopolski Związek Szachowy przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 Burmistrz Gminy Alwernia – Tomasz Siemek
3. TERMIN I MIEJSCE : Turniej zostanie rozegrany 15.10.2018 roku w Urzędzie Miasta w Alwerni ul.
Z.Gęsikowskiego 7. Potwierdzenia zgłoszeń na sali gry są przyjmowane od godz. 900 do 930. Start I rundy o
godz. 1000, a przewidziane zakończenie zawodów jest na ok. 1400.
4. SYSTEM ROZGRYWEK : Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry minut 10 minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika. Drużyna składa się z czworga
zawodników wywodzących się z danej szkoły (na szachownicach 1, 2 i 3 grają chłopcy lub dziewczęta, na
szachownicy 4 tylko dziewczęta). Ilość drużyn reprezentująca daną szkołę – dowolna. Nie ma zawodników
rezerwowych. Zawodnicy nie mogą posiadać III i wyższej kategorii szachowej oraz rankingu FIDE
( weryfikacja na podstawie Centralnego Rejestru PZSzach).
5. ZGŁOSZENIA : Udział w zawodach jest bezpłatny. Ilość uczestników ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się przez serwis internetowy dostępny na stronie
www.chessarbiter.com. Zgłoszenia również można przesyłać na adres email: fajnamucha@o2.pl do dnia
10.10.2018 roku. Informacje można uzyskać telefonicznie tel. 696415377 u sędziego głównego Katarzyny
Walenciak lub u powiatowego lidera projektu Mariana Sadzikowskiego tel. 606704871. W zgłoszeniu
należy podać: nazwiska i imiona uczniów, posiadane kategorie szachowe, daty urodzeń (dzień, miesiąc, rok)
oraz reprezentującą szkołę.
6. NAGRODY: Drużyny nagrodzone zostaną awansem do Turnieju Wojewódzkiego według Regulaminu,
który odbędzie się w listopadzie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Organizator gwarantuje każdej
szkole atrakcyjne nagrody w formie sprzętu szachowego zakupionego w firmie SunRise.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE




Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie. Organizator nie zapewnia opieki
wychowawczej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.
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