26 czerwca 2021

Zostań mistrzem wakacji – bicie rekordu !!!

https://loklubartow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Godziny-treningow.mp4

Zostań mistrzem wakacji

Z myślą o dzieciach i młodzieży, Lubartowski Ośrodek Kultury oraz LUKS Lubartów organizuje:
XVIII Wakacyjny Ultramaraton Szachowy do lat 8, 10, 15 i 20
Rozgrywki startują już 28 czerwca i potrwają do 9 lipca. Start każdego z nich o godz.:12:00, dystans
7 rund, tempo 10 minut + 5 sekund bonusu na partię dla zawodnika. Zawody organizowane są już po
raz osiemnasty. Wakacyjny turniej szachowy składa się z cyklu 10 niezależnych turniejów, które
odbywać się będą przez pierwsze dwa tygodnie wakacji z wyłączeniem sobót i niedziel. Szachiści
będą walczyć o finałowe puchary w czterech podkategoriach wiekowych bez podziału na płeć.
Do lat 8, do lat 10, do lat 15 i do lat 20
Rywalizacja prowadzona będzie systemem szwajcarskim. Do turnieju można dołączyć w dowolnym
dniu zawodów. O zwycięstwie zdecyduje łączna liczba punktów zdobytych w turniejach z
pominięciem dwóch najgorszych dni. Dla najlepszych czekają puchary za trzy pierwsze miejsca w
każdej z w.w kategorii wiekowych i dyplomy dla wszystkich uczestników. Osoby, które nie potrafią
grać w szachy mogą skorzystać z błyskawicznego kursu. Turnieje będą odbywać się od poniedziałku
do piątku w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. 21-100
Lubartów
UWAGA!!!! Finałowy Piątkowy turniej (9 lipca) będzie rozgrywany tempem 30 minut na partie + 1
sekunda delaya na ruch – start godzina 10:00. Co umożliwia zdobycie V i IV kategorii szachowej
PZSZACH oraz rankingu międzynarodowego FIDE .
/Opłata za piątkowy turniej – 10 zł/
w pozostałe dni start bezpłatny
Zakończenie około godz. 17:00
Kontakt z koordynatorem i sędzią zawodów: Piotr Opolski 509845922
Kontakt z menagerem w sprawie sponsoringu:
menager klubu LUKS Lubartów
Tomasz Drozd
tel. 508424110
SPONSORZY:

Lubartowski Ośrodek Kultury

Portal Games Polska
BOSTIK
Wydawnictwo lnitium
MODECOM
Coocazoo Polska
Hama
Włoska Robota – Pizzeria
Targus Polska
BIJEMY REKORD z 2019 r >>>> wtedy rozegrano w 10 dni 1091 partii
zapisy online: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1373/registration_form.html?l=pl
lub telefonicznie 818552242

