
Kłaj, dnia 28.02.2017r.  

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

I TURNIEJU SZACHOWEGO  

GRAND PRIX KŁAJ 2017  

TURNIEJ 1 

25 MARZEC 2017  

 

1. Organizatorzy. 

 

Prowadzący zajęcia szachowe w Kłaju  

UKS „Lider” przy SP w Sierczy 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

 

Sponsorzy: „ Klima System” Daniel Szewczyk, Zbigniew Gądor 

                      Chess Evolution Kamil Mitoń 

 

2. Termin i miejsce zawodów. 

 

25 marzec 2017, Sala Widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju Kłaj 655 

 

3. Uczestnictwo. 

 

Uczestnikami mogą być dzieci oraz młodzież uczęszczający na zajęcia 

szachowe organizowane przez Chess Evolution w Urzędzie Gminy w Kłaju oraz 

należący i biorący udział w zajęciach UKS „Lider” przy SP w Sierczy (sekcja 

szachowa). 

 

Zawody będą rozgrywane w dwóch grupach: 

 grupa A- zawodnicy posiadający kategorie szachowe lub urodzeni w 2008 roku 

i starsi;  

grupa B- zawodnicy bez kategorii szachowych i urodzeni w 2009 roku i młodsi 

 

Zawodnicy urodzeni w roku 2010 i młodsi posiadający kategorie szachowe 

mogą grać w grupie A lub B. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia obu grup w przypadku liczby 

osób nie przekraczającej 7 osób w co najmniej jednej z grup.   

 

W turnieju można zdobyć/podnieść kategorie szachowe. 

 

4. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia. 

 

- terminowe zgłoszenie do 21 marca 2017r.  

Uczestnicy zajęć w Kłaju-  mailowo- kinga.siwek@poczta.onet.eu, 

telefonicznie: 695-664-871;  



Uczestnicy zajęć w Sierczy- mailowo: kamil@sp-siercza.pl 

- potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów do 9:45 oraz opłacenie 

wpisowego w wysokości 20zł od zawodnika.  

 

Wpisowe płatne na miejscu gotówką. W kwotę wpisowego wliczona jest opłata 

klasyfikacyjno- rankingowa PZSZACH. 

 

Potwierdzanie zgłoszeń w dniu zawodów od 9:15-9:45. Zawodnicy 

potwierdzający zgłoszenie po terminie będą dopuszczeni do gry od II rundy. 

 

Organizator przewiduje poczęstunek dla uczestników podczas zawodów. 

 

5. System rozgrywek. 

 

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund. Tempo 

gry to 30 minut/zawodnika.  

 

Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter Pro 2016. 

 

Harmonogram zawodów: 

 

9:14-9:45- potwierdzanie zgłoszeń na sali gry 

10:00- uroczyste rozpoczęcie, I runda 

10:15-14:00- rundy II-VI 

14:15- zakończenie turnieju i rozdanie nagród 

 

6. Nagrody. 

 

Organizator przewiduje nagrody dla wszystkich zawodników.  

 

Miejsce I-III- puchar + medal + nagroda rzeczowa 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

 Na zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

 Każdy uczestnik zawodów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach promocji i klasyfikacyjnym  

 Podczas turnieju uczestnicy pozostają pod opieką rodziców/opiekunów. 

Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zdrowie oraz ubezpieczenie 

zawodnika.  

 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 


