 VIII  OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE W SZACHACH SZYBKICH
w ramach XX DNI NIEPOŁOMIC

ORGANIZATORZY: 	
•	Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach
• 	UKS Goniec Staniątki
PATRONAT HONOROWY:
	• 	Roman Ptak – Burmistrz Niepołomic
•	Jan Kusina – Prezes Małopolskiego Związku Szachowego
• 	Zbigniew Gawliński – Dyrektor Gimnazjum w Niepołomicach

PATRONAT MEDIALNY:
• Dziennik Polski

CEL TURNIEJU:
•	umożliwienie kontaktów dzieciom i młodzieży
•	promocja Miasta i Gminy Niepołomice
•	popularyzacja sportu szachowego w Niepołomicach
•	wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
TERMIN:	 27 maja 2011r. (piątek)
MIEJSCE:	Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach, ul Szkolna 3
WARUNKI UCZESTNICTWA:
a)	Nadesłanie pisemnego (wstępnego) zgłoszenia do 25 maja br. na adres:
Andrzej IRLIK	 e-mail: airlik@poczta.onet.pl
	tel. 0 509 740 890  
	lub zgłoszenie, poprzez serwis chessarbiter.
	W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, Data urodzenia, Nazwa Klubu (przedszkola, szkoły), Kategoria szachowa 
W przypadku zmiany grupy wiekowej młodszej na starszą zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.
-    wpisowe 5 zł, mieszkańcy Gminy Niepołomice 2 zł
UWAGA: Dokonanie wstępnego zgłoszenia po terminie jest możliwe za zgodą Organizatora.
b)	Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 915 (zamknięcie listy startowej). 
c)	Udział w turnieju po zamknięciu listy startowej jest możliwy od 2 rundy.
d)	Posiadanie legitymacji szkolnej, szachowej.
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
Turniej indywidualny - system szwajcarski - 7 rundowy w grupach wiekowych:
Grupa A (zawodniczki i zawodnicy)	-	rocznik 1997 i starsi 	
Grupa B (dziewczęta i chłopcy)		-	rocznik 1998 i młodsi	(do lat 13)
Grupa C (dziewczęta i chłopcy)		-	rocznik 2003 i młodsi	(do lat 8)
Tempo gry: 15 minut dla zawodnika
Program zawodów 27.05.2011 (piątek):
godz.	  915 			–	odprawa techniczna 
godz.	  930 			–	otwarcie turnieju
godz.	930 ÷ 1400		– 	rundy I-VII
godz.	1415  			–	zakończenie zawodów, wręczenie nagród
NAGRODY:
•	za miejsce 13 w poszczególnych grupach (osobno dziewczęta i chłopcy) przewidziano puchary i dyplomy
•	nagrody rzeczowe, upominki
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego. Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Zapraszamy wszystkich miłośników gry szachowej !
ORGANIZATORZY

