
Serdecznie zapraszamy! 

CYKL 4 PÓR ROKU POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ: 

 SZACHOWY JSIENNY TURNIEJ DO LAT 8

 19 PAŹDZIERNIK 2013r.
  

 

 

1. ORGANIZATOR: KS AZS Politechnika Wrocławska 
Turniej organizowany jest przy wsparciu Politechniki Wrocławskiej oraz Gminy Wrocław 
2. TERMIN I MIEJSCE: 19 października 2013r. (sobota) 

Kafeteria Politechniki – Gmach Główny A-1 

Wybrzeże  Wyspiańskiego 27 
  - od godz. 9:00-9:40 potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego; 

  - godz. 9:50 rozpoczęcie turnieju; 

  - godz. 10.00-13.30 – rundy I-VII 

             Zakończenie zawodów bezpośrednio po rundzie VII. 

  

3. ZGŁOSZENIA:    

Telefonicznie, sms lub e-mail w terminie do dnia 18 października 2013r. z podaniem 

następujących danych: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, numer szkoły/przedszkola, 

nazwa klubu, kategoria szachowa  

    Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: olga.lisowska@gmail.com 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
- terminowe zgłoszenie ! 

- kryterium wiekowe – dzieci urodzone w 2005r. i młodsze 

- opłacenie wpisowego w wysokości 15 zł – bezpośrednio przed 

 turniejem na sali gry 

Proszę rodziców o opiekę nad dzieckiem przez cały czas trwania turnieju 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK: 
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 15 

minut na zawodnika. 

  

6. NAGRODY: 
Medale, dyplomy i nagrody otrzyma 3 pierwszych chłopców oraz 3 pierwsze dziewczynki w 

swoich grupach wiekowych (roczniki 2005, 2006 i 2007). Wszystkie dzieci uczestniczące w 

turnieju otrzymają dyplomy oraz upominki. 

 

7. UWAGI: 

. 

Do klasyfikacji generalnej wlicza się sumę punktów uzyskanych we wszystkich 4 turniejach.  

W przypadku równej ilości punktów brane jest pod uwagę wyższe miejsce w ostatnim turnieju 

(letnim). 
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