Komunikat organizacyjny
Turnieje dla dzieci D, E, F 17-19.08.2020r
Organizator:
•

Śląski Związek Szachowy

Współorganizator:
•

Urząd Miasta Ustroń

Partnerzy festiwalu:
•
•
•
•
•
•

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
MOKATE
WORD Katowice
UKS Pionier Jastrzębie Zdrój
MOSiR Czerwionka- Leszczyny
KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o

Patronat medialny:
•
•

TVP 3 Katowice
Polskie Radio Katowice

Patronat honorowy:

Termin i miejsce:
•

17 – 19 sierpnia 2020 r. Grupa D, E, F (juniorzy)
Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustroń ul. Daszyńskiego 31

Grupy turniejowe:
•
•
•

Grupa D – dla juniorów do 12 lat z rocznika 2008 i młodszych
Grupa E – dla juniorów do 10 lat z rocznika 2010 i młodszych
Grupa F – dla juniorów do 8 lat z rocznika 2012 i młodszych

System rozgrywek juniorów: Grupa D,E F
•
•
•

System szwajcarski na dystansie 9 rund
Tempo gry: 30 minut + 30 sekund na ruch
Turniej umożliwia zdobycie II kategorii szachowej

Harmonogram:
Grupa D, E, F

Otwarcie turnieju 15.08.2020 godz. 19.00
16.08.2020
godz.10.00 – 18.00

Weryfikacja zgłoszeń

17.08.2020 godz. 9.30

runda I, II, III

18.08.2020 godz. 9.00

runda IV, V, VI

19.08.2020 godz. 9.00

runda VII, VIII, IX

Zakończenie 21.08.2020 godz. 18.00
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Nagrody:
Grupa

Wpisowe
zł

D, E, F

70,-

Nagrody
chłopcy
dziewczęta

Puchary i medale - najlepsi
Nagrody rzeczowe, upominki - wszyscy

Warunki udziału w turnieju:
Warunkiem udziału w turnieju jest przesłanie zgłoszenia do 31 lipca 2020 r. do Michała Wejsiga – sędziego
koordynatora na adres e-mail: wejszach@wp.pl z podaniem grupy, nazwiska i imienia, kategorii, rankingu, klubu i
daty urodzenia lub poprzez serwer chessarbiter.com
•
•

•
•
•
•

Wpłacenie wpisowego do 31 lipca 2020 r. przelewem na konto Śląskiego Związku Szachowego nr
97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 tytuł wpłaty: Wpisowe Ustroń + grupa + nazwisko.
Zawodnik który dokonał w terminie zgłoszenia i wpłaty wpisowego przychodzi bezpośrednio na pierwszą
rundę. Lista zgłoszeń i wpłat wpisowego będzie na bieżąco aktualizowana na stornie FESTIWALU
o Istnieje możliwość wpłaty wpisowego gotówką powiększonego o 50,00 zł w Biurze Zawodów w
godz. 10.00 – 18.00: w dniu 15 – 16 sierpnia 2020 r. dla grup D, E, F
Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
Organizator nie będzie przyjmował dodatkowych zgłoszeń i wpłat wpisowego w dniu turnieju bezpośrednio
przed pierwszą rundą. Spóźnialscy mogą zagrać w turnieju od drugiej rundy.
Listy startowe z zawodnikami uprawnionymi do gry i opłaconym wpisowym zostaną upublicznione:
o dla grup D, E, F o godz. 19.00 w dniu 16 sierpnia 2020 r.
Grupy zorganizowane powyżej dziesięciu szachistów (kluby szachowe, szkoły, obozy szachowe, kolonie)
otrzymują rabat w wpisowym w wysokości 10 % pod warunkiem dokonania zgłoszenia i wpłaty wpisowego
przelewem do dnia 30.06.2020

Zakwaterowanie i wyżywienie:
•

Organizator oferuje pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienie w preferencyjnych cenach w
Ustroniu pod warunkiem dokonania zgłoszenia a następnie dokonania wskazanej opłaty do dnia
15.07.2020 roku na adres e-mail: brozeklukasz@gmail.com

Organizacja:
•

•
•

•

Dyrektor turnieju:
IA Łukasz Brożek e-mail: brozeklukasz@gmail.com , tel. + 48 532 787 297
(organizacja, zakwaterowanie, wyżywienie indywidualne i grupowe)
Sędzia Główny (Grupy Dzieci D,E,F):
Hieromin Halamus halamus@tlen.pl tel. +48 601 528 173z
Skarbnik:
Krzysztof Orzechowski e-mail: szs.kontakt@gmail.com tel. + 48 506 153 142
(wpisowe, wpłaty przelewowe i gotówkowe, rozliczenia i fakturowanie)
Biuro Zawodów:
Dom Kultury Prażakówka Ustroń ul. Daszyńskiego 28

Czynne od 14.08.2020
w godzinach od 15:00 - 23:00
15-23.08.2020 w godzinach od 9:00 - 18:00
Przepisy gry:
•
•

•
•

W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego
zawodów bezpośrednio po wydanej decyzji po wpłaceniu w Biurze Zawodów kaucji w wysokości 300,00
zł. Kontynuacja partii oznacza akceptację wydanego werdyktu sędziego asystenta. Decyzje sędziego
głównego są ostateczne.
Dopuszczalne maksymalne spóźnienie na rundę: 15 minut.
Zawodnik ma prawo posiadania na sali gry telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego
służącego do komunikacji pod warunkiem, że będzie ono całkowicie wyłączone i przechowywane w
osobnym pakunku, torebce lub plecaku.
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•

•

Zawodnik posiadający na sali gry włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne służące
do komunikacji zostanie ukarany porażką.
Zawodnicy, kibice i rodzice proszeni są o zachowanie ciszy i spokoju na sali gry oraz w jej bezpośrednim
sąsiedztwie.

Uwagi końcowe:
•
•
•

Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2.
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