Memoriał Zbigniewa Szporko
Komunikat organizacyjny turnieju szachowego
I. ORGANIZATORZY
• MLKS Ostródzianka Ostróda
• Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie
II. CEL TURNIEJU
• Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców regionu
•

Warmii i Mazur,
Upamiętnienie postaci Zbigniewa Szporko

III. TERMIN I MIEJSCE
• Turniej odbędzie się w niedzielę 29 listopada 2020 r. na platformie chess.com
IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
• System szwajcarski na dystansie 5 rund, kojarzenia według systemu na platformie chess.com.
• Tempo gry: 10 min + 5 sek. na partię dla zawodnika.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają
zgłoszenia emailowo ( agentmista@wp.pl ) do 28.11.2020. oraz dołączą do turnieju na platformie
•

chess.com (link będzie wysłany emailem oraz umieszczony na tablicy internetowego klubu MLKS
Ostródzianka).
W turnieju nie ma wpisowego.

VI. PROGRAM TURNIEJU
• Na około 1 tydzień przed turniejem będzie wysłany link do turnieju wraz z instrukcja jak zapisać
•
•
•

się do turnieju.
Rejestracja online będzie możliwa w dniu 29 listopada od godziny 16:00. Aby dołączyć do turnieju
należy być członkiem internetowego klubu MLKS Ostródzianka. Link do klubu będzie wysłany po
otrzymaniu zgłoszenia emailem.
Runda 1 – 17:00 (turniej zacznie się automatycznie. Jeśli ktoś nie zdąży dołączyć do turnieju przed
tą godziną nie będzie skojarzony).
Kolejne rundy będą rozpoczynać się automatycznie po zakończeniu ostatniej partii rundy

poprzedniej.

VII.NAGRODY
•
•

Organizator przewidział 3 puchary, 3 medale i 6 dyplomów dla najlepszych graczy.
Ponadto Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie ufundował puchar dla
najlepszego zawodnika Ostródy, który mieszka w zasobach spółdzielni.
• Puchary, medale i dyplomy zostaną przekazane w ciągu 10 dni a nieodebrane wysłane Pocztą
Polską w ciągu miesiąca na wskazany adres w Polsce.
VIII.SPRAWY RÓŻNE
• Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora.
• W turnieju nie będzie nagród.

