MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
Polska, 31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65
www.mzszach.krakow.pl

+48-693-046-440, +48-607-059-125, email:kamila.kaluzna87@gmail.com
konto PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

Turniej Mikołajkowy
Organizator:
Małopolski Związek Szachowy; Urząd Miasta Krakowa

Termin i miejsce gry:
07 grudnia 2019 roku, Kraków, Hotel Europejski (ul. Lubicz 5)

Uczestnictwo:
Dzieci i młodzież do lat 16. Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach wiekowych:
Grupa „A” – do lat 16 (ur. w 2003 i młodsi)
Grupa „B” – do lat 12 (ur. w 2007 i młodsi)
Grupa „C” – do lat 8 (ur. w 2011 i młodsi)

Wpisowe:
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest opłacenie wpisowego w wysokości 25 zł.
Zawodnicy z klubów zrzeszonych w MZSzach, mających opłaconą składkę za 2019 rok, płacą 20 zł.
Wpłat można dokonać przelewem na konto MZSzach PKO BP S.A. I/O Kraków nr 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 lub
gotówką na miejscu przed rozpoczęciem zawodów do nieprzekraczalnej godziny 9:30. Zawodnicy, którzy nie potwierdzą
się do tej godziny mogą zagrać od 2 rundy!

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy przesyłać do czwartku 5 grudnia do godz. 21.00 na adres mailowy Sędziego Głównego –
Kamila Baryczki: kbaryczka1@gmail.com lub przez serwis www.chessarbiter.com.
Brak możliwości zapisu bezpośrednio na sali gry.

System rozgrywek, tempo gry: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 10
minut plus 5 sekund na partię dla każdego zawodnika.

Terminarz: 7 grudnia 2019
8.30 - 9.30

potwierdzenia

9.55

oficjalne otwarcie

10.00 - 14.30

rundy 1-7

14.45

zakończenie turnieju

Nagrody:
Puchary dla zwycięzców, nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca 1-3 dla dziewcząt i chłopców.
Paczki mikołajowe dla każdego uczestnika turnieju.

Inne:


O ostatecznej interpretacji regulaminu i przebiegu rozgrywek decyduje Sędzia Główny.



Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.



W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia sąsiednich grup
z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji.



Uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, organizator odpowiada
jedynie za merytoryczną część zawodów.



Wszystkie grupy zaczynają rundy o tej samej porze!



Maksymalne spóźnienie na rundę to 5 minut!

Prezes MZSzach
Kamila Kałużna

Dyrektor Turnieju
IO Jan Kusina

