Ogólnopolskie Rodzinne Grand Prix w Szachach
,,Z Rodziną Bliżej-Aktywnie Spędzamy Razem Czas”
Turniej, termin i miejsce : 02.03.2019 rok

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach, ul. Edukacyjna 1
weryfikacja uczestników 9.00-9.45. I runda 10.00. Zakończenie ok. 15.00.
Warunki uczestnictwa:
1. Zawody są przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym, szczegó lnie rodzin w wieku 4-100 lat.
2. Wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy ze znajomością matowania.
3.Terminowe zgłoszenie na
stronie www.chessarbiter.com
lub tel. 606704871 lub e-mail
chessinchrzanow@wp.pl
najpó źniej na dwa dni przez
datą zawodó w (należy podać:
nazwisko,
imię,
datę
urodzenia,
kategorię
szachową,
klub/placó wka,
skład drużyny rodzinnej). Po
tym
terminie
przyjęcie
zgłoszenia
jedynie
w
przypadku wolnych miejsc
oraz z podwyższoną opłatą
startową o 10 zł.
4. Na miejscu rozgrywek
należy opłacić opłatę startową
w wysokości 30 zł od osoby
lub 30 zł od drużyny. Grupa
szkoleniowej
Chess
in
Chrzanow
oraz
rodziny
ucznió w
z
placó wek
gospodarzy zawodó w - 50 %
zniżki.
5. Dzieci mogą uczestniczyć w
zawodach
wyłącznie
pod
opieką i za zgodą opiekunó w.
6.Za
stan
zdrowia
umożliwiający uczestnictwo w
zawodach i ubezpieczenie
zawodnika
od NW jest
odpowiedzialny zgłaszającego.
7. Warunkiem udziału jest
zgoda
na
przetwarzanie
danych
osobowych
uczestnikó w
w
celach
klasyfikacyjnych i promocji.
System rozgrywek:
1.
Turnieje
rozgrywany
systemem szwajcarskim na
dystansie 9 rund tempem 10
minut dla zawodnika.
2. Drużyna składa się 2,3,4 lub 5 zawodnikó w z sumą rankingó w PZSzach do 5000 pkt.. (rodzeń stwo, rodzice, dziadkowie
lub bliscy krewni - weryfikuje organizator). Szachista amator posiada ranking początkowy 1000 pkt.
3.W klasyfikacji drużynowej sumuje się w turnieju indywidualnym wyniki każdego członka drużyny.
4.W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzja należy do organizatora.
Nagrody: 1.Najlepsze rodzinne drużyny za 1,2,3 miejsce puchary, nagrody rzeczowe.
2.Wszyscy juniorzy otrzymają medal lub statuetkę lub puchar.
3.Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodnikó w w grupach rankingowych do 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
( Ranking PZSzach i FIDE)
4.Najlepsi zawodnicy Open 1,2,3 miejsce puchar , nagroda bon towarowy 300/200/100 zł.
6.Klasyfikacja Grand Prix Rodzin – suma punktó w zdobytych w czterech najlepszych turniejach przez drużynę. Nagrodami
głó wnymi są telewizory, komputery, sprzęt AGD, sprzęt sportowy. Warunkiem otrzymania nagrody GP jest obecność na
ostatnim turnieju. Każda rodzina sklasyfikowana w minimum czterech turniejach otrzyma nagrodę.
7.Wyniki klasyfikacji będą uaktualniane na stronie www.ukssp8.zs1-chrzanow.pl

8.Zawodnik otrzymuje jedną nagrodę indywidualną.

