MIĘDZYNARODOWY SZACHOWY PUCHAR POLSKI DO LAT 8
RYBNIK 13 – 15.04.2007 r.
ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku i Miejski Klub Szachowy w Rybniku – za zgodą
Polskiego Związku Szachowego w Warszawie.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
13 – 15.04.2007 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku, ul. Wodzisławska 46.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w zawodach mają dzieci urodzone w 1999r. i młodsze, pod warunkiem:
1)
zgłoszenia
udziału
do
dnia
10.04.2007r.
na
stronie
internetowej
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/k_788/ grupa dziewcząt,
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/k_789/ grupa chłopców,
2)
wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł na konto: 33 1060 0076 0000 4012 8000 3862
lub gotówką przed rozpoczęciem zawodów
3)
potwierdzenia udziału w turnieju na sali gry w dniu 13.04.2007 r. do godz. 9.00.
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach (gr. chłopców oraz dziewcząt) systemem
szwajcarski – kontrolowany na dystansie 9 rund z tempem gry 1 h dla zawodnika.
TERMINARZ ROZGRYWEK:
I
II
III
IV
V

runda 13.04.2007 r. - godz. 10.00
runda 13.04.2007 r. - godz. 12.30
runda 13.04.2007 r. - godz. 15.00
runda 14.04.2007 r. - godz. 10.00
runda 14.04.2007 r. - godz. 12.30

VI
VII
VIII
IX

runda 14.04.2007 r. - godz. 15.00
runda 15.04.2007 r. - godz. 09.00
runda 15.04.2007 r. - godz. 11.30
runda 15.04.2007 r. - godz. 14.00

NAGRODY:
Zwycięzcy wśród chłopców i dziewcząt do lat 8 i do lat 7 otrzymają Puchary Polski.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom. Najlepsi zawodnicy otrzymają również nagrody
rzeczowe, a pozostali uczestnicy – upominki.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie: Rybnik – Kamień, hotel „OLIMPIA” ***, ul. Hotelowa 12 ; tel./fax 032
422-21-40, 032 422-50-53, 032 422-10-97, 032 433-08-19, 032 433-08-20 ; tel. kom. 0601 718-395, e-mail: info@hotel-olimpia.pl.
Noclegi w cenie 35 zł od osoby - rezerwacja bezpośrednio w hotelu.
Wyżywienie we własnym zakresie wg wyboru w licznych punktach gastronomicznych
miasta.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego komunikatu.

