
ZIMOWO-WIOSENE GRAND PRIX w LEONARDO - VI Turniej - 26.04.2013r.

1. Organizatorzy:
MUKS Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo

2. Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Łomży
Koło Szachowe przy SP 9 w Łomży
UKS „ŻAK” przy ZS Ogólnokształcących nr 1 w Łomży

3. Termin i miejsce rozgrywek:
MUKS ŁAS Leonardo, Łomża ul. Woziwodzka 1
Styczeń – kwiecień 2013 r.(piątki) godz. 16,30 do 18,30.
Terminy: Styczeń: 18, Luty: 15, Marzec: 15, Kwiecień: 5, 12, 26.
Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

4.

Cel:
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie dziewcząt i chłopców do 13
lat, do 10 lat i 7 lat.
Popularyzacja sportu szachowego wśród uczniów szkół podstawowych, dzieci
i przedszkolaków.
Podwyższenie umiejętności szachowych.

5.

Uczestnictwo:
Wszystkie chętne dzieci z rocznika 2000 i młodsze, ze względu na warunki lokalowe ilość
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które należy przesłać do sędziego zawodów
najpóźniej w przeddzień każdego z turniejów do godz. 20,00. Wpisowe do każdego turnieju 5zł dla
członków MUKS ŁAS Leonardo, dla pozostałych 10zł. płatne na miejscu zawodów. W miarę wolnych
miejsc niezgłoszony zawodnik może uczestniczyć w turnieju po wpłaceniu podwójnego wpisowego.

6.

System rozgrywek:
Cały cykl rozgrywek składa się z sześciu turniejów. Każdy z turniejów zostanie rozegrany system
szwajcarskim na dystansie 6 rund, kojarzenie komputerowe, tempo gry – 10 minut dla każdego
zawodnika.

Plan turnieju:
Potwierdzenie przybycia
Odprawa techniczna
Runda 1 do 6

7.

Piątek 27.04. 2013
Piątek 27.04. 2013
Piątek 27.04. 2013

16.15 – 16.25
16.25 - 16.30
16.30 – 18.30

Punktacja:
O kolejności w końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów z pięciu turniejów, odrzuca
się najsłabszy wynik. W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejno dodany wynik szóstego
turnieju, a następnie lepsze miejsce w ostatnim turnieju.

8.

Nagrody:
Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu całego cyklu. Zwycięzcy sześciu grup wiekowych
otrzymają puchary, po trzech najlepszych medale i nagrody pieniężne lub rzeczowe. Najmłodsi
uczestnicy nagrodzeni zostaną upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9.

Uwagi:
Opiekunowie lub rodzice są odpowiedzialni za zachowanie zawodników.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
Informacji organizacyjnych udziela Dyrektor Imprezy – Joanna Salwa Anucińska.
Zgłoszenia do turnieju i informacje sędziowskie: Sędzia Główny – S Sobociński 698179334, e-mail: esobocinska@interia.pl lub na www.chessarbiter.com

Turniej dofinansowany przez Urząd Miejski w Łomży.

tel.

