Komunikat organizacyjny
VIII OTWARTYCH MISTRZOSTW CZĘSTOCHOWY DZIECI DO LAT 6 i DZIECI
DO LAT 7 W SZACHACH SZYBKICH
Organizatorzy:
 Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Jadwigi Królowej w Częstochowie
 Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Częstochowa
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie
 Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Patronat medialny:
 Tygodnik Katolicki „Niedziela”
 Radio Fiat
Termin i miejsce:

19.11.2022 r. /sobota/, godz. 10.00
Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Jadwigi Królowej w Częstochowie, ul. Górna
12
System rozgrywek:
Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch grupach rozgrywkowych – do lat 6 i do lat 7
(chłopcy i dziewczęta) systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, tempem 10 minut na
zawodnika.
Nagrody: ( w każdej grupie osobno dla chłopców i osobno dla dziewcząt)
• I miejsce - Puchar, medal ,dyplom, nagroda rzeczowa
• II miejsce - medal , dyplom, nagroda rzeczowa
• III miejsce - medal , dyplom, nagroda rzeczowa
• Nagroda dla najmłodszego zawodnika
• Nagroda dla najlepszego zawodnika z Częstochowy
• Nagrody niespodzianki
• Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Warunki uczestnictwa:
• W turniejach mogą wziąć udział chętni chłopcy i dziewczęta z rocznika 2015 ( lub młodsi).
• Dokonanie zgłoszenia do dnia 18 listopada 2022 roku w serwisie chessarbiter:
lub pocztą elektroniczną na adres: ela1p@o2.pl, tel. 602 174 020
podając dane: imię, nazwisko, data urodzenia (dd,mm,rrrr),nazwa przedszkola lub szkoły.
• Potwierdzeniem udziału w zawodach jest opłata wpisowego w wysokości 30 zł w dniu
turnieju do godz. 9.45 tj. do zamknięcia listy startowej.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.
Zakończenie turnieju około godziny 14.15 do 14.45.
Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników w trakcie zawodów.
Nagrody nie są łączone.

Uczestnicy zawodów przybywają na zawody i odbywają zawody pod opieką rodziców lub
opiekunów. Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

