IV IGRZYSKA SZKOLNE - pierwszy krok do mistrzostwa
Pokrzywna 21 – 28.10.2018

I.

Cel imprezy

❖ podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny,
❖ wyłonienie zwycięzców w grupach turniejowych.
II.

Organizatorzy:

❖ Polski Związek Szachowy, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
III.

Termin

❖ 21 – 28.10.2018. Przyjazd w dniu 21.10. w godzinach popołudniowych (wyżywienie od kolacji
21.10. do obiadu w dniu 28.10.2018).
IV.

Miejsce – na zlecenie PZSzach.

❖ zakwaterowanie i wyżywienie uczestników akcji w Kompleksie Hotelowym Chrobry, Pokrzywna 69,
48-267 Jarnołtówek http://www.hotelchrobry.infoturystyka.pl/
V.

Warunki uczestnictwa

❖ uczestnicy akcji „IV Igrzyska Szkolne – pierwszy krok do mistrzostwa” nie ponoszą
żadnych kosztów (za wyjątkiem kosztów dojazdów na akcję)
❖ w Igrzyskach Szkolnych udział weźmie łącznie 110 młodych zawodników, w wieku 8-14 lat:
55 osób - dzieci z projektu „Edukacja przez szachy w szkole”
55 osób – dzieci z pionu młodzieżowego PZSzach.
Szczegóły rekrutacji w załączniku nr 1.
❖ pisemne potwierdzenie udziału zawodnika - wraz z określeniem zapotrzebowania na zakwaterowanie
i wyżywienie (w przypadku osób towarzyszących) - prosimy przesyłać na załączonej karcie
informacyjnej (załącznik nr 2) drogą elektroniczną do dnia 10.10.2018 na adres: Andrzej
Modzelan tel. 606-92-11-88, e-mail: anmodz@gmail.com
❖ oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
❖ dla zainteresowanych rodziców – koszt osobo/dnia razem z wyżywieniem 85 zł x 7 dni – pokoje 2,3
osobowe oraz 120 zł x 7 dni – pokoje 1 osobowe). Wpłaty na konto Polskiego Związku Szachowego:
34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 Alior Bank

VI. Charakterystyka zajęć:
❖ w ramach akcji odbędą się zajęcia w grupach liczących ok. 15 osób,
❖ wszyscy uczestnicy akcji zagrają w dwóch turniejach. Turniej A będzie zgłoszony do oceny
rankingowej FIDE:
A – od rankingu 1600 – 2199 (7 rund, tempo gry 60 min. + 30 sek. dla zawodnika)
B – do rankingu 1599 (7 rund, tempo gry 60 min. + 30 sek. dla zawodnika)
❖ każdy uczestnik weźmie udział w testach, określających poziom kompetencji szachowych,
VII. Program dnia:
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pobudka
śniadanie
porządki w pokojach
zajęcia w grupach
przerwa
zajęcia w grupach
obiad i telefony do rodziców
czas wolny – wycieczki w góry, aktywność sportowa
rundy turniejowe (grupa A i grupa B)
kolacja
czas wolny
przygotowanie do snu
cisza nocna

X. Uwagi końcowe:
❖ zwycięzcy turniejów otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe,
❖ pierwszych 3 zawodników w grupie A uzyskuje nominację do Młodzieżowej Akademii Szachowej
Polskiego Związku Szachowego na rok 2019, pod warunkiem zajęcia miejsca nie niższego niż 15 w
finałach MPJ w roku 2019 (Regulamin MASz).
❖ za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka
delegująca
❖ uczestnik akcji powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz
strój sportowy.
❖ telefony komórkowe będą wydawane dzieciom jedynie w czasie poobiednim, w godz. 13:30 – 14:00.
Kontakt w pozostałych godzinach (w razie nagłych potrzeb) z opiekunami grup.
❖ podczas trwania akcji opiekę medyczną nad dziećmi pełnić będzie wykwalifikowana pielęgniarka

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

Wiceprezes PZSzach.
Krzysztof Góra

Koordynator Igrzysk Szkolnych
Andrzej Modzelan

