PATRONAT GŁÓWNY
•

InvestGDA sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY
•
•

Miasto Gdańsk
Polski Związek Szachowy

ORGANIZATORZY
•
•
•

Arena Gdańsk Operator sp. z o.o.
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
UKS „Korona” Gdańsk

TERMIN I MIEJSCE
Termin: 20 lipca 2021 r., rozpoczęcie- godzina 10.00
Miejsce: Polsat Plus Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

GRUPY TURNIEJOWE
OPEN
Juniorzy do 16 lat (r. 2005 i młodsi)
Młodzicy do 10 lat (r. 2011 i młodsi)

SYSTEM ROZGRYWEK

• Grupa OPEN i Juniorzy do lat 16 – Turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej
FIDE (możliwość uzyskania rankingu ELO w szachach szybkich) i będą rozgrywane
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 10 minut na całą partię
+ 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.

• Młodzicy do lat 10 – Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie
9 rund. Tempo gry wynosi 10 minut na całą partię + 5 sekund na każde posunięcie od
początku partii.

NAGRODY
I miejsce w grupie OPEN – puchar za I miejsce oraz nagrody rzeczowe i medale za miejsca
I - III
W pozostałych grupach (Juniorzy do lat 16 i Młodzicy do lat 10) – oddzielna klasyfikacja dla
juniorek i juniorów
• I miejsce puchar
• I - III miejsce w kategorii juniorek i juniorów medale i nagrody rzeczowe
Każdy z zawodników otrzyma upominek.

ZGŁOSZENIA I DANE KONTAKTOWE
Termin zgłoszeń upływa 12 lipca 2021 r.
Potwierdzenie udziału 20.07.2021 w Biurze Zawodów ( Sekretariat Stadionu) w godzinach
9:00-9:40.
Zapisy na stronie http://www.chessarbiter.com/ pod następującymi linkami:
OPEN http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_730/
Juniorzy do lat 16 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_731/
Młodzicy do lat 10 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_732/
po wejściu na stronę należy kliknąć pasek dodaj zgłoszenie, a następnie wpisać swoje dane
zgłoszeniowe i wysłać do Organizatora.
Zgłoszenia można wysyłać także do Sędziego Głównego
email: akademiaszachowa@gmail.com lub SMS tel. 531 909 899

Uwagi końcowe
•
•
•

W turnieju nie będzie pobierane wpisowe. Obowiązuje limit miejsc – Organizator może
w dowolnym momencie zakończyć przyjmowanie zgłoszeń
Parking dedykowany P1 od strony ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Komunikacie

•
•
•

•

•

W sprawach szachowych nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie aktualne
przepisy FIDE i PZSzach
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub
opiekunowie.
W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 Organizator przeprowadzi zawody
zgodnie z obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskiego Związku
Szachowego oraz Arena Gdańsk Operator sp. z o.o. odnośnie zachowania zasad
sanitarnych.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, Sędziego
Głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych.

