FUNDACJA
„NIKT NIE ZOSTAJE”
ZAPRASZA
na turniej szachów szybkich
z okazji Dnia Dziecka

dla dzieci weteranów misji pokojowych
oraz
środowiska wojskowego.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Współorganizator: Uczniowski Klub Szachowy HETMAN
Cel dodatkowy:



popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży środowiska wojskowego,
możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowych

Uczestnictwo:




turniej dla dzieci weteranów misji pokojowych oraz dzieci ze środowiska wojskowego
(żołnierzy, pracowników cywilnych wojska, emerytów i rencistów instytucji
wojskowych) urodzonych w 1999 roku i młodszych
turniej bez wpisowego dla maksymalnie 40 zawodników – decyduje kolejność
zgłoszeń
zapraszamy szczególnie tych bardzo początkujących szachistów na ich pierwszy
turniejowy start

System rozgrywek:
 turniej zostanie rozegrany na dystansie 6 rund - kojarzenie systemem szwajcarskim
tempo gry 15 minut + 15sekund bonus za każde wykonane posunięcie
zapis szachowy nie obowiązuje
obowiązują przepisy gry kodeksu szachowego dla szachów szybkich, z którymi
zawodnicy zostaną zapoznani na odprawie technicznej przed rozpoczęciem I rundy

Organizatorzy
 Dyrektor turnieju: Adam Niemczak tel. 661 117 660
 Sędzia turnieju: Włodzimierz Prażmowski tel. 602 509 928 - arbiter I klasy

Termin miejsce
 Turniej odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r.
 Miejsce: LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa.
 Weryfikacja uczestników w godz. 9:30- 10:45 na podstawie dokumentu
rodziców/opiekunów uprawniających do gry.
Odprawa techniczna i rozpoczęcie I rundy o godz. 11.00. Zawodnicy spóźnieni będą
mogli wziąć udział w turnieju od drugiej rundy

Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
1. Wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
2. Wartościowanie Buchholza
3. Liczba zwycięstw
4. Wynik bezpośredniego pojedynku
5. Losowanie

Planowane nagrody i wyróżnienia: Dla uczestników przygotowano atrakcyjne
nagrody (gry komputerowe i edukacyjne programy multimedialne)
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Dla najlepszej zawodniczki
Dla najlepszego zawodnika w kategoriach wiekowych:

do lat 16

do lat 13

do lat 10

do lat 7

Pozostali, wcześniej nie nagrodzeni uczestnicy otrzymają upominki
W trakcie turnieju przewidziano dla uczestników kanapki i napoje.
Dla rodzin i opiekunów zawodników również szachowe zajęcia.
Informacje dodatkowe: Włodzimierz Prażmowski, tel. 602-509-928.
Zgłoszenia: do dnia 5 czerwca. na stronie turnieju ………………………., pocztą
elektroniczną lub telefonicznie: sekretariat@niktniezostaje.net.pl tel. 500 055 496 lub
bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju w dniu 10 czerwca w godz. 9.00 – 10:45 pod
warunkiem istnienia wolnych miejsc na liście startowej, która aktualizowana będzie na
bieżąco.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz datę urodzenia,

Do zobaczenia przy szachownicach.

