
DZIECIĘCE SZACHOWE GRAND PRIX O WIELKĄ NAGRODĘ
KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

1. CEL IMPREZY

*Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci i młodzieży

* Aktywne spędzanie czasu wolnego.

2. ORGANIZATORZY

* KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE www.kj.edu.pl

* SZKOŁA SZACHOWA GAMBIT www.szkolaszachowagambit.com

3. TERMIN, MIEJSCE

Zawody składają się z czterech rund eliminacyjnych oraz wielkiego finału.

Terminarz:

8 września - I Runda

17 listopada - II Runda

8 lutego - III Runda

16 marca - IV Runda

25 maja - WIELKI FINAŁ

Sala gry : Kolegium Jagiellońskie - Toruń ul. Prosta 4 (wejście od Jęczmienna 23)

4. WIELKI FINAŁ

W finałowej walce o Wielką Nagrodę Kolegium Jagiellońskiego  spotka się 8 zawodników w każdej grupie wiekowej.

Awans do finału uzyskają:

* zwycięzcy poszczególnych rund eliminacyjnych

* osoby z miejsc 1-4 klasyfikacji punktowej po zakończeniu wszystkich rund eliminacyjnych

Jeśli nastąpi tzw. "podwójny awans" (tj. prawo startu jako zwycięzca turnieju eliminacyjnego oraz miejsce 1-4 w
klasyfikacji punktowej) lista finalistów jest uzupełniana o kolejne osoby z klasyfikacji punktowej.

ZWYCIĘZCY WIELKIEGO FINAŁU OTRZYMUJĄ NAGRODĘ GŁÓWNĄ CYKLU .

www.kj.edu.pl
www.szkolaszachowagambit.com


5. GRUPY TURNIEJOWE, WPISOWE, SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej Uprawnieni do startu Tempo gry Ilość rund Wpisowe System rozgrywek

GRUPA DO LAT 7 Dzieci rocznik 2011 i młodsze 12min+5s 7 15 PLN szwajcarski

GRUPA DO LAT 10 Dzieci rocznik 2008 i młodsze 12min+5s 7 15 PLN szwajcarski
GRUPA DO LAT 13 Dzieci rocznik 2005 i młodsze 12min+5s 7 15 PLN szwajcarski

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW - RUNDY ELIMINACYJNE

DZIECIĘCE SZACHOWE GRAND PRIX O WIELKĄ NAGRODE
KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIEGO

9.30 - 9.55 Sobota Potwierdzenie udziału

10.00 - 14.00 Sobota Rundy I - VII

14.30 Sobota Zakończenie turnieju

7. KLASYFIKACJA - TURNIEJE ELIMINACYJNE

* Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości decyduje,
wartościowanie Buchholza średniego i pełnego, w dalszej kolejności liczba zwycięstw.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

* Zgłoszenie udziału należy przesłać najpóźniej 2 DNI przed rozpoczęciem danego turnieju przez formularz
internetowy na stronie chessarbiter.com lub na mail: szkolaszachowagambit@gmail.com. Osoby nie zgłoszone będą
przyjmowane w dniu zawodów w razie wolnych miejsc oraz po uiszczeniu zwiększonego wpisowego o 10 PLN.
* Kierownik zawodów Marek Kubicki tel. 690917202 , szkolaszachowagambit@gmail.com

9. NAGRODY
* Zwycięzcy cyklu w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują WIELKĄ NAGRODĘ KOLEGIUM
JAGIELLOŃSKIEGO.
* Zwycięzcy poszczególnych rund eliminacyjnych otrzymają puchary. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody
rzeczowe dla czołowych zawodników każdej rundy.

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE

* Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika
do udziału w turnieju.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.
* W czasie turnieju są wykonywane zdjęcia z udziałem uczestników mające na celu przygotowania fotorelacji z

turnieju i promocję Szkoły Szachowe Gambit oraz Kolegium Jagiellońkiego
* Uczestnicy turnieju biorąc w nim udział, wyrażają zgodę (poprzez opiekuna prawnego) na wykorzystanie zdjęć z ich
wizerunkiem, zrobionych w trakcie turnieju, w relacji z turnieju oraz działaniach promocyjnych Szkoły Szachowej
Gambit  oraz Kolegium Jagiellońskiego na stronie internetowej oraz facebooku. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia
do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
* Organizatorzy oraz sędziowie nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie zawodów – dzieci bez
zapewnionej opieki nie będą przyjmowane do zawodów
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