TURNIEJ KONTROLNY JUNIORÓW

KLUBU GIER LOGICZNYCH
„SZAROTKA” WADOWICE GÓRNE
Wadowice Górne, 09 czerwca 2012 r.
1. Organizator:
Organizatorem turnieju jest Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne, przy współpracy Wolontariatu Młodych Gminy Wadowice Górne.

2. Cel:
a/ podnoszenie umiejętności gry szachowej
b/ umożliwienie rywalizacji zawodnikom o zbliżonym poziomie gry
c/ umożliwienie zdobycia wyższych kategorii szachowych
d/ popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży

3. Uczestnicy:
W turnieju mogą brać udział juniorzy sekcji szachowej KGL „Szarotka” Wadowice Górne, oraz niezrzeszeni
w klubach przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wadowice Górne – ur. w roku
1999 i młodsi, tj. przedszkolaki i uczniowie klas I-VI (grupa A i B) oraz ur. w roku 2002 i młodsi, tj. przedszkolaki i uczniowie klas I-III (grupa C).
Zawodnicy spoza gminy Wadowice Górne, rozważający możliwość wstąpienia do KGL „Szarotka” mogą
uczestniczyć w turnieju, pod warunkiem - że złożą deklarację wstąpienia w terminie do 31 maja 2012 r.

4. Termin i miejsce:
a/ Turniej odbędzie się 09 czerwca 2012 r. (sobota) w Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych.
b/ Odprawa techniczna zawodników – potwierdzenie udziału: od godz. 8.00 do godz. 8.45
c/ Runda I – godz. 9.00
d/ Zawodnicy, którzy nie potwierdzą uczestnictwa do godz. 8.45 zostaną wycofani z turnieju.
b/ Planowane zakończenie ok. godz. 16.00

5. System rozgrywek:
a/ rozgrywki prowadzone będą w trzech grupach turniejowych:
● grupa A: juniorzy do lat 13 (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu 1400 i wyższym (tj. minimum III kat.
kobieca i minimum IV kat. męska)
● grupa B: juniorzy do lat 13 (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu od 1100 do 1250 (tj. minimum V i IV
kat. kobieca oraz V kat. męska)
● grupa C: juniorzy do lat 10 (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu 1000 (tj. zawodnicy bez kategorii
szachowej)
b/ system szwajcarski na dystansie 9 rund – grupa A i B
c/ system szwajcarski na dystansie 7 rund – grupa C
d/ tempo gry wynosi 15 minut na partię dla zawodnika
e/ nie ma możliwości gry w grupach niezgodnych z posiadaną kategorią

6. Nagrody:
a/ miejsce I w każdej z grup (osobno chłopcy i dziewczęta) – statuetka szachowa
b/ miejsca I – III w każdej z grup (osobno chłopcy i dziewczęta) – medale
c/ dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej – dyplomy i upominki

7. Pozostałe informacje:
a/ W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.
b/ Sędzią głównym turnieju jest Adam Krawiec.
c/ Kontakt: e-mail: krawiec.adam@wp.pl ; tel. 609 229 425
Prezes Zarządu
KGL „Szarotka” Wadowice Górne
Adam Krawiec

