
Hello 2017 z arcymistrzynią Jolantą Zawadzką

Arcymistrzyni Jolanta Zawadzka:

 Srebrna medalistka Olimpiady szachowej (2012 i 2016)

 Mistrzyni Świata Juniorek 2004

dnia 28 stycznia spotka się oraz rozegra symultanę z uczestnikami turnieju.

1. Organizator: Akademia Szachowa UKS G12 Zabrze

2. Termin i miejsce rozgrywania zawodów: 
28 - 29 stycznia 2017 roku
Centrum Organizacji Pozarządowych Zabrze, ul. K. Brodzińskiego 4

3. Uczestnictwo: 
Każda chętna osoba bez względu na poziom umiejętności gry w szachy

4. System rozgrywek: szwajcarski, 7 rund

5. Tempo gry: P'60 – godzina dla zawodnika (2 godziny na partię)

6. Sędzia główny: Tomasz Ptaszyński - sędzia klasy międzynarodowej FIDE

7. Wpisowe:
30,- zł
W uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od pobierania wpisowego.

Zniżka dla rodzin 50%

8. Zapisy:
Serwis  turniejowy www.chessarbiter.com/turnieje.php
emailem uksg12zabrze@wp.pl
w dniu turnieju na sali gry od godziny 8:45
Liczba miejsc ograniczona.
tel.  kontakt. Elżbieta Maciążek Prezes UKS G12 Zabrze 501-580-595

9. Sprawy organizacyjne:

10. Organizator zapewnia puchary, medale, nagrody, dyplomy, poczęstunek.

11. Opiekę wychowawczą osób niepełnoletnich podczas zawodów sprawują 
rodzice/opiekunowie. 

12.Zawodnicy pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zgłaszając 
udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz publikację wizerunku.

13.Każdy z uczestników symultany otrzyma od arcymistrzyni folder autobiograficzny 
i dyplom z autografem.

14.Wszyscy uczestnicy, którzy nie przegrają w symultanie otrzymają upominki rzeczowe

15.Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora 
i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry)
Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

16.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w komunikacie.
17.Harmonogram:

• 28.01 – sobota



▪ godz.   8:45  - 9:15 Potwierdzanie udziału w turnieju
▪ godz.   9:30 I runda
▪ godz. 11:30 II runda
▪ godz. 13:30 przerwa na lunch
▪ godz. 14:00 III runda
▪ godz. 16:00 Spotkanie z wicemistrzynią olimpijską Baku 2016, 

arcymistrzynią Jolantą Zawadzką
▪ godz. 16:30 symultana z arcymistrzynią Jolantą Zawadzką

• 29.01 – niedziela
▪ godz. 10:00 IV runda, dalsze ok. 10 minut po zakończeniu poprzedniej

▪ Zakończenie turnieju około godziny 18:00


