
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIII OTWARTYCH SZACHOWYCH  MISTRZOSTW PSP nr 15
 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W OPOLU

1. ORGANIZATORZY
PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu

Sekcja szachowa UKS „Rodło” Opole

2. CELE
Popularyzacja szachów wśród najmłodszych.

Umożliwienie kontaktów sportowych dzieci.

Wyłonienie najlepszych szachistów w swoich kategoriach wiekowych.

3. TERMIN I MIEJSCE
15.06.2019 r. /sobota/  - godz. 9.30 

PSP nr 15 w Opolu ul. Małopolska 20

Orientacyjna godzina zakończenia imprezy - 13.00

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
� znajomość reguł gry w szachy z wykorzystaniem zegara;

� opłacenie wpisowego w wysokości 20zł (reprezentanci PSP nr15 -10 zł) - płatne przed 

zawodami;

� terminowe zgłoszenie do turnieju (jak w pkt 7) oraz potwierdzenie udziału w dniu 

imprezy do godz. 9:15
�                                                                                                                                                  

5. SYSTEM ROZGRYWEK
W ramach mistrzostw rozegrane zostaną turnieje systemem szwajcarskim lub kołowym na

dystansie 7 rund, tempem 10min. dla zawodnika, w następujących grupach wiekowych:

Grupa A – rocznik 2011 i młodsi 

Grupa B – rocznik 2008 -2010

Grupa C – rocznik 2004 -2007

Grupa D – juniorzy starsi (uczniowie szkół gimn. i ponadgimn.) i dorośli amatorzy (max. III 

kategoria szachowa)

Organizator dopuszcza połączenie grup w przypadku niskiej frekwencji.

6. NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych grupach otrzymają puchary, pierwsza trójka medale, 

a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmuje Marcin Taboła:

sms: 604523744 lub e-mail: akademia.rodlo@gmail.com do dnia 12 czerwca 2019r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, nr szkoły, rok urodzenia.

Dzieci nie zgłoszone w terminie mogą nie być dopuszczone do zawodów.
Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

8. USTALENIA KOŃCOWE
Organizator zapewnia sprzęt do gry oraz obsługę sędziowską.

Dzieci  przez  cały  czas  trwania  zawodów  muszą  przebywać  pod  opieką  osoby  dorosłej.

Organizator odpowiada jedynie za merytoryczną stronę zawodów.

Zgłoszenie  do  turnieju  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych  i  utrwalanie  wizerunku,  na  potrzeby
przeprowadzenia, ewidencji i promocji zawodów.


