Warszawa, 19 listopada 2019 r.
SZACHY - KOMUNIKAT NR 1

1. Termin zawodów:

8 grudnia 2019 r.

2. Miejsce zawodów:

Centrum Samorządowca SGGW, ul. Nowoursynowska 161F

3. Termin zgłoszeń:

4 grudnia 2019 r.

4. System zgłoszeń:

Klub Uczelniany AZS dokonuje zgłoszenia zawodników/czek
poprzez Elektroniczny system zgłoszeń E-madzia.

5. Weryfikacja: Podczas weryfikacji kierownik ekipy musi przedstawić następujące dokumenty:

6. W
i



Druk zgłoszenia ostatecznego,



Certyfikaty Przynależności Akademickiej,



Legitymacje AZS – ważne na rok akademicki 2019/20.
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Wpisowe do zawodów w klasyfikacji OPEN wynosi 10 złotych.
7. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym AMWiM zgłoszenia ostatecznego do zawodów należy dokonać poprzez
elektroniczny system zgłoszeń E-MADZIA www.e-madzia.pl (dotyczy zawodników zrzeszonych w AZS) oraz
dodatkowo przez formularz programu Chessarbiter:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6678/
(dotyczy wszystkich zawodników).
8. Program zawodów:
9.15-9.45 - weryfikacja zawodników
10.00 – rozpoczęcie turnieju

12.45 - V runda

10.05 - I runda

13.25 - VI runda

10.45 - II runda

14.05 - VII runda

11.25 - III runda

14.50 – zakończenie turnieju

12.05 - IV runda
9. Sędzią głównym zawodów będzie sędzia Dariusz Różycki.
10. Organizatorami zawodów są Akademicki Związek Sportowy Warszawa oraz Klub Uczelniany AZS Szkoły Głównej
Gospodarstwa
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11. Przeprowadzony zostanie wspólny turniej dla kobiet i mężczyzn z osobną końcową klasyfikacją dla:
- AMWiM zawodnicy zrzeszeni w AZS (nagrody indywidualne: medale i dyplomy)
- AMWiM zawodniczki zrzeszone w AZS (nagrody indywidualne: medale i dyplomy)
- pozostali zawodnicy (-czki) - (dyplomy i drobne upominki)
- klasyfikacja drużynowa - tylko zawodnicy zrzeszeni w AZS (puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn).
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Tempo gry: 12 minut + 3 sekundy dla każdego zawodnika na rozegranie partii.

Ze sportowym pozdrowieniem
Artur Słomka
AZS Warszawa

