FINAŁ DOLNOŚLĄSKI IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEśY
SZKOLNEJ i LICEALIADY MŁODZIEśY W SZACHACH
– ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Patroni: Ministerstwo Sportu i Województwo Dolnośląskie
2. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu, Dolnośląski Związek
Szachowy, Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu
3. Miejsce, termin: Zawody finałowe odbędą się w Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu, ul.
Jedności Narodowej 117 w dniach:
17 grudnia 2019 r. Finał Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej
18 grudnia 2019 r. Finał Dolnośląskiej Licealiady MłodzieŜy
Zgłoszenia imienne druŜyn obowiązkowo przez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl do dnia
13.12.2019 do godziny 12,00 ( ostateczny termin) . Obowiązkowe wpisanie przy kaŜdym
zawodniku w miejscu na „informacje dodatkowe” numer szachownicy na której występował
będzie zawodnik i jego kategorię szachową, jeŜeli takową posiada.
Potwierdzanie zgłoszeń godz. 10,00 – 10,20. Otwarcie godz. 10,20. Początek I rundy godz. 10,30.
4. Uczestnictwo:
Zawody druŜynowe, w których biorą udział reprezentacje szkolne składające się z 1 dziewczynki
i 3 chłopców z jednej szkoły. Obowiązujące roczniki :
Igrzyska Dzieci
- rocznik 2007 i młodsi.
Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej
- rocznik 2006-2005
Licealiada
- rocznik 2000 i młodsi
Finał dolnośląski z udziałem zespołów szkolnych, które zdobyły tytuły Mistrzów Powiatów oraz
zespołów z miejsc I – III z Mistrzostw Wrocławia.
Kolejność zawodników w druŜynie ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie moŜe
ulec zmianie w trakcie zawodów. DruŜyna nie moŜe posiadać zawodników rezerwowych
Zawody w formie druŜynowej: I, II i III szachownica - chłopiec, IV szachownica – dziewczynka.
Uwaga! na szachownicach I – III chłopiec moŜe być zastąpiony przez dziewczynkę
System rozgrywania finału dolnośląskiego - „szwajcarski”,
zawodnika na rozegranie całej partii.

7 rund, 15 minut na partię dla

5. Uwaga! w pobliŜu Centrum Aktywności Talent jest mało miejsc parkingowych. DruŜyny
przyjeŜdŜające swoimi samochodami mogą skorzystać z miejsc znajdujących się na przyległych
ulicach oraz z małego parkingu znajdującego się na terenie Centrum (wjazd od strony ul.
Wygodnej.) Proponujemy dojazd do Centrum Kreatywności Talent środkami komunikacji
publicznej; przystanki tramwajowe i autobusowe na ul. Jedności Narodowej znajdują się w
pobliŜu placówki.
Wiceprzewodniczący SZS
Adam Szymczak

