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1. Cele i zadania:
Popularyzacja szachów wśród dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Ustalenie zwyciężcy Pucharu Aleksandry Kostieniuk 2012 r.

2. Terminy i miejsce przeprowadzenia zawodów:
Turniej odbędzie się w dniach 06 i 07 pażdzernika 2012 r. pod adresem: 238560 Obwód
Kaliningradzki, m. Swietlogorsk, Kaliningradzki prospekt 72w, ośrodek szkoleniowo
+zdrowotny „Olimp”.
Rozpoczęcie rejestracji uczestników w dniu 05 pażdzernika od godz. 17-00 do godz. 20-00 w
hotelu Rauszen pod adresem uł. Lenina 48a, oraz 06 pażdzernika od godz. 10-00 do godz. 10-30
w ośrodku szkoleniowo+zdrowotnym „Olimp”.
.
Rozpoczęcie 1-ej tury w dniu 06 pażdzernika o godzinie 11-00.
3. Tryb przeprowadzenia Pucharu oraz uczestnicy zawodów:
Zawody odbywają się 8 turach systemem szwajcarskim w trzech grupach wiekowych (do 6,
8 i 10 lat) wśród dzieci 2006 r. i młodszych, 2004 i młodszych, 2002 r. i młodszych. Do
zawodów w grupie wiekowej do 10 lat dopuszczani są szachiści majęce ocenę FIDE albo
II klasę. Do zawodów w grupie wiekowej do 8 lat dopuszczani są szachiści nie niżej III
klasy. Do grupy wiekowej do 6 lat dopuszczani są szachiści mający doświadczenie uczestnictwa
przynajmniej w jednym turnieju szachowym (do rejestracji uczestnika trzeba przedstawić tabelę
danego turnieju). Kontrola czasu – 20 minut + 10 sek. po każdym ruchu na partię dla każdego z
partnerów.
Uczestnicy mające prawo grać w turnieju (lub ich rodzice) muszą do dnia 10 września
2012 roku złożyć zgłoszenie w formie ustalonej (załączono) z podaniem żądanych warunków
zakwaterowania pod e-mail: azbukachess@gmail.com. Podczas rejestracji uczestnicy muszą
okazać świadectwo urodzenia. W dniu 25 września na stronie www.azbukachess.ru zostaną
ogłoszone listy uczestników. Zapisy uczestników ustają po otrzymaniu 150 zgłoszeń.Informację
o ilości podanych zgłoszeń dostępna będzie na stronie www.azbukachess.ru.

4. Ustalenie i nagrodzenie zwyciężców
Za zwyciężcę uznawany jest uczestnik który zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku
równej ilości punktów zwyciężcy ustalane są według dodatkowych wskaźników:
•
spotkania osobistego;
•
współczynnik Buchholz;
•
współczynnik progresu.
Zwyciężca otrzymuje puchar, medal i dyplom uznania. Wszyscy pozostali uczestnicy
turnieju otrzymują dyplomy uznania.
5. Koszty:
Koszty dojazdu tam i z powrotem ponoszą organizacje delegujące. Zakwaterowanie
uczestników- 500 rubli, 1 osoby towarzyszącej 1000 rubli od osoby za dobę w hotelu Rauszen,
pozostałe osoby towarzyszące płacą za swój pobyt według ceny usług hotelowych; trzy posiłki
dzienne – 500 rubli od osoby za dobę. Zwyciężcom Pucharu Aleksandry Kosteniuk 2006-2011
r. oraz mistrzom Rosji i innych państw do 8 i do 10 lat zostanie zapewnione bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie.
6. Program kulturalny
Dla uczestników turnieju przewiduje się program kulturalny.
7. Kierownictwo zawodów
Kierownictwo i przeprowadzenie zawodów sprawują szkoła-studium szachów
„Aleksandra”, agencja sportu Obwodu Kaliningradzkiego, federcja szachowa Obwodu
Kaliningradzkiego, organizacja pozażądowa Tulipanowiec oraz Administracja Jednostki
Municypalnej Swietlogorsk Okręg Miejski.
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