
SOŁTYS  i RADA SOŁECKA 

zapraszają mieszkańców Trąbek Wielkich do szerokiego udziału 
w 43 Indywidualnych i Drużynowych  Mistrzostwach Gminy Trąbki Wielkie w 

Szachach - 
Gołębiewo Wielkie 2016 .

Turniej  zostanie rozegrany w świetlicy w Gołębiewie Wielkim w dniu 10 kwietnia 2016 roku (niedziela). 
Biuro  zawodów  będzie  czynne  od  godziny  13.30,  natomiast  pierwsze  gry  zaplanowane  zostały  na 
godzinę 14.00.
WYCIĄG Z REGULAMINU;

-  W zawodach może uczestniczyć dowolna ilość osób z poszczególnych sołectw Gminy Trąbki Wielkie, które 
rywalizować będą w czterech kategoriach:
a) młodziczki i młodzicy (rocznik 2003 i młodsi),
b) kadetki i kadeci (rocznik 2002 - 2000),
c) juniorki i juniorzy (rocznik 1999 - 1996),
d) seniorki i seniorzy (rocznik 1995 i starsi).

-   Do zawodów zawodniczki  (-cy)mogą się  zgłaszać  w biurze  zawodów przed zawodami  wypełniając  listę 
zgłoszeniową stanowiącą załącznik do Regulaminu Mistrzostw.

-  System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach.

-  W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez osoby na miejscach 1., 2., 3. lub 4 - o wyższej pozycji  
zadecyduje  dodatkowy  mecz.  W przypadku,  gdy  do  danej  kategorii  zgłosi  się  tylko  jedna  osoba  zostanie  
sklasyfikowana i dla swojego sołectwa zdobędzie - 30 punktów.

-   O zwycięstwie w klasyfikacji  drużynowej  decydować będzie  suma punktów zdobytych przez  najlepszych 
zawodników danego sołectwa w poszczególnych kategoriach według kolejności uwzględniającej tylko jednego 
zawodnika z każdego sołectwa.

-  W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez sołectwa o wyższym miejscu decydować będzie 
większa ilość wyższych miejsc w poszczególnych kategoriach.

-  Nagrodami dla najlepszych trzech sołectw w Mistrzostwach będą puchary i dyplomy. Dodatkową nagrodą dla  
trzech najlepszych drużyn Mistrzostw będzie możliwość korzystania z Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich przez 
okres - odpowiednio 3, 2 i 1 godziny w terminach uzgodnionych z administratorem Hali.

-  Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w dyscyplinach w kategoriach indywidualnych przyznane będą dyplomy i 
medale.

-  Nagrody otrzymają także najmłodsza i najmłodszy uczestnik Mistrzostw.
W sprawach wyjazdu i uczestnictwie w mistrzostwach dodatkowych informacji udziela 

Sołtys, Radna Gminy Wioleta Frydrych  tel. kont. 791 355 800.
opr.wkempa

http://kronikatrabkiwielkie.pl/

