OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY PRZY II LIDZE JUNIORÓW
Wrocław, 17-26.07.2022
Komunikat Organizacyjny
1. Organizator
Dolnośląski Związek Szachowy
2. Termin i miejsce
Zawody zostaną rozegrane na terenie Zajezdni Tramwajowej Czasoprzestrzeń we Wrocławiu,
ul. Tramwajowa 1-3, w dniach 18-26.07.2022.
3. Uczestnictwo
Turniej ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem
terminowego zgłoszenia i opłacenia wpisowego.
4. Zgłoszenia
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz w serwisie turniejowym
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3394/
lub mailem na adres ligaszachowa2022@gmail.com
Wpisowe do zawodów wynosi 100 zł i należy je wpłacać na poniższe konto organizatora.
Dolnośląski Związek szachowy - nr konta: 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas)
Tytuł wpłaty: „open przy II Lidze – imię nazwisko".
Wpisowe zawiera opłatę rankingową PZSzach i opłatę rejestracyjną FIDE.
5. Przepisy turniejowe
Turnieje zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
Tempo gry wynosi 90min + 30s/pos.
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 30 minut.
Zawodnik ma prawo skorzystać z pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-9. Należy to zgłosić
sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy
Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
6. Harmonogram rozgrywek
poniedziałek, 18 lipca 2022
wtorek, 19 lipca 2022
wtorek, 19 lipca 2022
środa, 20 lipca 2022
czwartek, 21 lipca 2022
piątek, 22 lipca 2022
piątek, 22 lipca 2022
sobota, 23 lipca 2022
niedziela, 24 lipca 2022
poniedziałek, 25 lipca 2022
wtorek, 26 lipca 2022
wtorek, 26 lipca 2022
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zakończenie

7. Postanowienia końcowe
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub
wojewódzkich związków szachowych. Każdy niepełnoletni uczestnik przez cały pobyt musi przebywać
pod opieką uprawnionej osoby dorosłej.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników
dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach i FIDE, a także zgodą
na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach
dokumentacyjnych.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

Prezes DZSzach
/-/ Aleksander Sokólski

