Komunikat organizacyjny
XXXV Turnieju Szachowego Niewidomych i Słabowidzących
o „Puchar Grunwaldu”.
1) Organizator – Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”.
2) Cel turnieju – podnoszenie poziomu sportowego zawodników.
3) Termin i miejsce – 16-25.07.2020 r. Ośrodek „Ambrowil” Lidzbark (Welski), ul.
Leśniczówka 5.
4) Uczestnictwo – uczestnikami turnieju mogą być inwalidzi wzroku I i II grupy, posiadający
kategorię centralną lub ranking ELO. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedłożenia
kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu inwalidztwa wzroku.
5) System rozgrywek – turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym
na dystansie 9 rund. Tempo gry – po dwie godziny dla każdego zawodnika na partię.
Ocena wyników – o kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość zdobytych punktów,
w przypadku równej ilości kolejno:
- wartościowość średnia,
- wartościowość szeroka,
- progres
- większa ilość zwycięstw
6) Wpisowe – każdego zawodnika obowiązuje wpisowe do turnieju w wysokości 50 zł
w całości przeznaczone na fundusz nagród oraz opłata rankingowa w wysokości 20zł, łącznie
70zł.
7) Sprzęt – zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu szachowego.
8) Odprawa techniczna – odbędzie się w dniu 16.07.2020 r. o godzinie 20.00.
9) Zakwaterowanie i wyżywienie – organizator zapewnia zakwaterowanie
i wyżywienie od kolacji w dniu 16.07.2020 r. do śniadania w dniu 25.07.2020 r..
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 160zł. płatne na miejscu. Przewodnik
przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości
organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc
ograniczona). Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa wynosi 400 zł.
10) Zgłoszenia należy przesyłać na adres klubu do dnia 03.07.2020 roku.
W zgłoszeniu obowiązkowo należy podać: Imię i Nazwisko, numer PESEL, stopień
niepełnosprawności, adres zamieszkania i przesłać skan orzeczenia o
niepełnosprawności.
Kontakt telefoniczny z Prezesem Piotrem Łożyńskim -0-89 527-22-11 lub 0 602-734-303,
e-mail kontakt@okswim.pl
Dla najlepszych zawodników puchary i nagrody rzeczowe/finansowe!
UWAGA: Organizator przewiduje transport uczestników autokarem z Działdowa w dniu
16.07.2020 r. W związku z tym prosimy podać w zgłoszeniu orientacyjną godzinę
przyjazdu do Działdowa. Szczegółowe informacje będą przekazywane indywidualnie w
późniejszym terminie.
Koordynator Piotr Łożyński

