Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików
w Szachach Szybkich na rok 2019
1. Cel zawodów :




Popularyzacja szachów dziecięcych i młodzieżowych w województwie wielkopolskim
Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce
Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich

2.Termin i miejsce :




Niedziela 17.11.2019 r.
Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań ul. Głogowska 14hala nr 5, wejście przez Hol
Wschodni (od ul. Głogowskiej) oraz Hol Północny (od ul. Bukowskiej)
Rozpoczęcie turnieju godz. 11.00, potwierdzenie uczestnictwa do godz. 10.40

3.Organizator :


Wielkopolski Związek Szachowy

4.System rozgrywek :
System szwajcarski na dystansie 7-9 rund zgłoszony do FIDE. Tempo gry 10 min. na
partię dla zawodnika z dodatkiem 5 sekund na każdy ruch. Turniej odbędzie się oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt, w trzech grupach wiekowych:
- do 10 lat (rocznik 2009 i młodsi)
- do 14 lat (rocznik 2005-2008)
- do 18 lat (rocznik 2001-2004)

5.Uczestnictwo :
Prawo uczestnictwa mają juniorzy i młodzicy zrzeszeni w klubach deklarujących przynależność do
Wielkopolskiego Związku Szachowego oraz posiadający licencję.

6.Wpisowe :
25 zł, płatne – według ustaleń płatne na konto WZSzach Bank Pekao S.A. Oddział Poznań
17 1240 6625 1111 0000 5609 8415
Zawodnik podaje adres email na który prześlemy mu bilet po opłaceniu. Po 12 listopada wpisowe
wzrasta do 40 zł.

7.Nagrody i wyróżnienia :
W każdej grupie wiekowej za pierwsze trzy miejsca puchary, medale,
za miejsca I-VI dyplomy oraz nagrody- upominki.

8. Sędziowanie :
Sędzia Główny: IA Maciej Cybulski
Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

9. Koszty :
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby.

10.Zgłoszenia :
Potwierdzenie opłaty wpisowego prosimy przesyłać na maila szachy.wlkp@wzszach.poznan.pl
W informacji zwrotnej zostanie przesłany bilet który będzie upoważniał do wejścia na teren targów
przez cały weekend!!

Listy startowe będą aktualizowane na www.chessmanager.com
11.Inne :








Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice bądź delegujące ich
kluby. Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna.
Bilet dla opiekuna w cenie 10zł należy nabyć w kasach MTP przed wejściem
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego
turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego
głównego, WZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych
Organizator i WZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych
Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora.

Dodatkowe informacje – Szymon Pieczewski 602-298-657

