Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów w
szachach klasycznych i błyskawicznych na rok 2019

Organizator

: Łódzki Związek Szachowy.

Termin, Miejsce

: 01.05.-05.05.2019 r. Spała, Ośrodek Zacisze, ul. Piłsudskiego 20.

Zgłoszenia

: Dyrektor turnieju Robert Chojnowski, tel. 604 129 732,
mail: robson1fck@wp.pl oraz na stronie

http://www.chessarbiter.com

Przyjazd

: 30.04.2019 r. po godz.16:00.

Wyżywienie

: od kolacji 30.04.2019 r do obiadu 05.05.2019 r. – śniadania i kolacje
w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane

System rozgrywek : System szwajcarski
Szachy klasyczne - 11 rund (01.05.-04.05.2019 r.)
Szachy błyskawiczne - 11 rund (05.05.2019 r.)
1 - Grupa Dziewcząt i Chłopców do lat 18 (rocznik 2001-2008),
2 - Grupa Dziewcząt i Chłopców do lat 10 (2009 i młodsi),
Tempo

: Klasyczne P -45’+30”, Błyskawiczne P -3’+2”.

Sędziowanie : sędzia główny Rafał Kowalczyk
Nagrody

: Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach DC-8, DC-10, DC-12, DC-14,
DC-16 i DC-18 medale, puchary za zajęcie I miejsc w poszczególnych
kategoriach, nagrody rzeczowe dla zawodników z miejsc I-VI, a wszyscy
uczestnicy otrzymują dyplomy.
Prowadzona będzie klasyfikacja klubowa w szachach klasycznych (1 miejsce -7
pkt., 2 – 5 pkt., 3 – 4 pkt., 4 – 3 pkt., 5 – 2 pkt. i 6 – 1 pkt. w każdej grupie
wiekowej). Puchary otrzyma najlepszych 6 klubów w rozgrywkach.
W turnieju błyskawicznym za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej dziewcząt i
chłopców puchary oraz medale i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 w
kategoriach DC-8, DC-10, DC-12, DC-14, DC-16 i DC-18.

Całkowity koszt pobytu zawodnika grającego w grupie do lat 18:



pokoje 2/3/4 osobowe 490 zł (pobyt 400 zł + wpisowe 50 zł + opłaty klasyfikacyjno–
rankingowe – 20 zł + turniej szachów błyskawicznych – 20 zł)

Całkowity koszt pobytu zawodnika grającego w grupie do lat 10:


pokoje 2/3/4 osobowe 470 zł (pobyt 400 zł + wpisowe 50 zł + turniej szachów
błyskawicznych – 20 zł)

Całkowity koszt pobytu osoby towarzyszącej:
 pokoje 2/3/4 osobowe 400 zł
 pokój 1 osobowy 550 zł
Uwaga: Turniej Dziewcząt i Chłopców do lat 18 zgłoszony do FIDE - obowiązują opłaty
klasyfikacyjno–rankingowe – 20 zł. Wpisowe dla osób grających tylko w turnieju
błyskawicznym 20 zł (od osoby).
WAŻNE: Zgłoszenia oraz wpłaty za pobyt przelewem na konto ŁZSzach w terminie do
23.04.2019 r. lub w szczególnych przypadkach po ustaleniu z organizatorem gotówką na
miejscu.
nr konta: 07 1020 3352 0000 1102 0119 4950
WAŻNE: W przypadku nie korzystania z pobytu u organizatora obowiązuje opłata
organizacyjna w wysokości 50 zł.
Odprawa techniczna 30.04.2018 r. o godz. 2000 (sala gry).
Obecność trenerów/opiekunów na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
Zawodnik niepotwierdzony na odprawie technicznej może zagrać w turnieju od 2 rundy.
Harmonogram Rozgrywek:
01.05.-04.05.2019 r. – 2 rundy przed południem + 1 runda po południu (po południu nie ma
rundy w czwartek 2 maja)
05.05.2019 r. – turniej szachów błyskawicznych (wyjazd po obiedzie)

UWAGI:
1. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do organizatora, a w czasie zawodów do
sędziego głównego.
2. Ochrona danych osobowych: Wszyscy uczestnicy biorący udział w Turnieju wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania,
innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora.
sporządził: Robert Chojnowski

