TURNIEJ O KATEGORIE
A.SZ. ZEFIR 2019
CEL

MIEJSCE
I TERMIN
ORGANIZATOR
SYSTEM
ROZGRYWEK

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
Podnoszenie poziomu gry, sportowa rywalizacja.
Możliwość zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych.
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Rybniku, ul. Reymonta 69
05 ÷ 07.08.2019 r.
Klub Szachowy ZEFIR Boguszowice
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Rybniku
Szwajcarski - 7 rund. Czas gry - P’60
Możliwość zdobycia II kategorii

GRUPY
Grupa „A” – do lat 14 ( rocznik 2005 – młodsi )
ROZGRYWKOWE Grupa „B” – do lat 9 ( rocznik 2010 – młodsi )
Przy małej ilości zawodników w grupie - możliwość połączenia grup.
WARUNKI
UCZESTNICTWA

TERMINARZ
ROZGRYWEK

NAGRODY

UWAGI

Zgłoszenie na stronie www.chessarbiter.com do dnia 02.08.2019 r.
Jest możliwość zgłoszenia dzieci młodszych do grupy „A”.
Potwierdzenie zgłoszenia na sali gry do 8:30 (zamknięcie listy startowej).
Wpłata wpisowego na sali gry w dniu turnieju w wysokości – 30 zł.
Zawodnicy KSz Zefir Boguszowice oraz uczestnicy II edycji Turniejów
Szkoleniowych A.Sz. ZEFIR (udział w przynajmniej 2 turniejach) – 15 zł.
Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie na stronie chessarbiter - dodatkowa
opłata – 5 zł.
05.08.2019 - rundy I i II : rozpoczęcie godz. 9:00;
06.08.2019 - runda III ÷ V : rozpoczęcie godz. 8:00;
07.08.2019 - runda VI i VII : rozpoczęcie godz. 9:00;
Kolejne rundy w poszczególne dni - bezpośrednio po zakończeniu
poprzednich rund.
Zakończenie : 07.08.2019 ok. godz. 13:00
Miejsca 1 ÷ 3 – puchary i bony podarunkowe
Najlepsza dziewczyna – puchar i bon podarunkowy
Po 2 nagrody losowe w każdej grupie, wśród nienagrodzonych i
obecnych na sali zawodników.
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica) na przetwarzanie jego
danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów
informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgoda rodzica dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów
filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

