„Tydzień dla NIEPODLEGŁEJ 2022”
Turniej szachowy dla uczczenia 104 rocznicy
odzyskana przez Polskę niepodległości
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników szachów do wzięcia udziału
w turnieju, który odbędzie się 10 listopada 2022 r.

ORGANIZATORZY:
Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Kielcach
Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach
WSPÓŁORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach im. K.K. Baczyńskiego
MIEJSCE i TERMIN ZAWODÓW:
Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach, ul. Marszałkowska 96, 25 - 549 Kielce
TERMIN - 10.11.2022r.





16:00 – 16:30 – weryfikacja zapisów
16:30 – odprawa techniczna
16:45 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie rozgrywek
19:45 - dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie turnieju

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy potwierdzą swój udział do 08.11.2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane są:
- mailowo na adres: biuro@lukks.org.pl
(w zgłoszeniu należy podać: nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, klub,
kategoria, ranking)
- poprzez stronę internetową chessarbiter.com
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund lub kołowym
(w zależności od ilości uczestników)
Czas trwania jednej partii 10 minut dla zawodnika (20 minut na całą partię).
Turniej rozgrywany będzie w następujących grupach:
 GRUPA A – zawodnicy do lat 8
 GRUPA C – zawodnicy do lat 15
 GRUPA B – zawodnicy do lat 10
 GRUPA D – 16+
WPISOWE DO ZAWODÓW:
Opłata startowa wynosi 10 złotych (płatne gotówką w dniu zawodów)
Zawodnicy ze szkoły SP nr 27 – udział bezpłatny – po okazaniu legitymacji szkolnej.
Turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach programu Sportowe Wakacje+
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NAGRODY:
 puchary we wszystkich grupach za wywalczenie miejsc I-III
 atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców (I-V miejsca)
 dyplomy dla zdobywców I-V miejsc
 upominki dla wszystkich zawodników turnieju
 upominek dla najlepszej dziewczynki – w grupach A,B,C

PRZEPISY KOŃCOWE:
Nieletni zawodnicy uczestniczą w Turnieju pod opieką rodziców / opiekunów.
Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają jednostki delegujące i rodzice.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów
do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Organizatorzy
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