II Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa
Turniej szachowy

„NAJLEPSI z NAJLEPSZYCH”
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ORGANIZATOR
Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Kielcach
Szachowa-Akademia.pl
Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach
PATRONAT
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Kurator Oświaty w Kielcach
Wojewoda Świętokrzyski
CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja szachów wśród dzieci,młodzieży
Integracja środowiska szachowego
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
18.06.2022 r - Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach ul. Warszawska 96; Kielce
Przy wejściu do szkoły należy potwierdzić swoją obecność podpisem na liście (opiekun/rodzic rónież)

10:00 – weryfikacja zgłoszeń
10:30 – odprawa techniczna
10:45 – runda I
13:30 – planowane zakończenie turnieju
Zakończenie będzie połączone z oficjalnym podsumowaniem całego cyklu II Świętokrzyskiej
Międzyszkolnej Ligii Szachowej 2021/2022.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie osoby zajmujące ostatecznie miejsca I-XXV
w II Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Lidze Szachowej.
Wyniki zamieszczone są na stronie:
Zgłoszenia – potwierdzenie udziału należy dokonać poprzez wypełnienie formularz zgłoszeniowego
zamieszczony na podstronie: https://szachowa-akademia.pl/najlepsi-z-najlepszych/
UWAGA!
Zgłoszenia muszą być dokonane do dnia 15.06.2022 r. do godziny 20:00.
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
 Tempo gry 10 minut dla zawodnika na partię.
 System kojarzeń – szwajcarski na dystansie 7 rund.
 Podczas turnieju podsumowującego kojarzenia oraz kolejność na liście startowej określona zostanie
wg rankingów Centralnego Rejestru Polskiego Związku Szachowego
 Zawody rozegrane zostaną w 4 grupach wiekowych:
GRUPA
Grupa A

Grupa B

Zerówka oraz klasy I-III

klasy IV-VI

Grupa C
klasy VII-VIII

Grupa D
klasy ponadpodstawowe

NAGRODY
GRUPA A
I – III miejsce
IV – V miejsce
VI - XXV
SĘDZIOWANIE
Sędzia główny zawodów – Anna Kot

GRUPA B

GRUPA C

STATUETKA + NAGRODA RZECZOWA + DYPLOM
NAGRODA RZECZOWA + DYPLOM
DYPLOM + UPOMINEK

GRUPA D

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

INFORMACJE DODATKOWE










Ubezpieczenie
Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących. Za
ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące lub rodzice. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca lub rodzic
Przepisy końcowe:
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
Zgłoszenie do turnieju oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych
przedstawiających uczestników w celach informacyjnych oraz zapisów rozegranych partii dla celów
archiwalnych.
Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem,
dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane,
Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu Organizacyjnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści
niniejszego komunikatu i regulaminu.

Zapraszamy!!!
Zarząd LUKKS Kielce & Szachowa-Akademia.pl
biuro@szachowa-akademia.pl
532-32-03-02 oraz 532-32-02-02

