W grupach A, B, C, D – pięciu pierwszych zawodników oraz najlepsza zawodniczka (niesklasyfikowana w
pierwszej piątce) - otrzymają nagrody pieniężne (I nagroda – 500 zł).
Wartość nagród zostanie podana do wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu rozgrywek w danej grupie.

W grupach A, B, C, D – pięciu pierwszych zawodników oraz najlepsza zawodniczka (niesklasyfikowana w
pierwszej piątce) - otrzymają nagrody pieniężne (I nagroda – 500 zł).
Wartość nagród zostanie podana do wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu rozgrywek w danej grupie.

TERMINARZ:

TERMINARZ:

Grupa: C i D

Grupa: C i D

18.06 poniedziałek
11:00 – 11:30 weryfikacja zgłoszeń
11:40 odprawa techniczna i otwarcie
12:00 – 15.00 I runda
15:00 - 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 19.00 II runda

18.06 poniedziałek
11:00 – 11:30 weryfikacja zgłoszeń
11:40 odprawa techniczna i otwarcie
12:00 – 15.00 I runda
15:00 - 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 19.00 II runda

19.06 wtorek
9:00 – 12.00 III runda
12.00 – 15.00 IV runda

19.06 wtorek
9:00 – 12.00 III runda
12.00 – 15.00 IV runda

20.06 środa
9:00 – 12.00 V runda
12.00 – 15.00 VI runda

20.06 środa
9:00 – 12.00 V runda
12.00 – 15.00 VI runda

21.06 czwartek
10:00 – 13.00 VII runda

21.06 czwartek
10:00 – 13.00 VII runda

Grupa: A, B i E

Grupa: A, B i E

19.06 wtorek
8:30 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
9:40 odprawa techniczna i otwarcie
10:00 – 16:00 rundy I-III

19.06 wtorek
8:30 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
9:40 odprawa techniczna i otwarcie
10:00 – 16:00 rundy I-III

20.06 środa
10:00 – 14:00 rundy IV-V

20.06 środa
10:00 – 14:00 rundy IV-V

21.06 czwartek
10:00 – 14:00 rundy VI-VII
14.00 – 14.30 impreza dla najmłodszych
14:30 zakończenie turnieju

21.06 czwartek
10:00 – 14:00 rundy VI-VII
14.00 – 14.30 impreza dla najmłodszych
14:30 zakończenie turnieju

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Pocztą elektroniczną na adres: Marta Wolska mwmarta1@gmail.com lub poprzez wypełnienie
interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.com (link na formularz na stronie www.mukssrodmiescie.pl).
Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Pocztą elektroniczną na adres: Marta Wolska mwmarta1@gmail.com lub poprzez wypełnienie
interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.com (link na formularz na stronie www.mukssrodmiescie.pl).
Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną.

UWAGI KOŃCOWE:
- Obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i
Multikinem.
- Kontakt z organizatorem: Robert Korpalski - email: robert.korpalski@wp.pl, tel. 606 812 885.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

UWAGI KOŃCOWE:
- Obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i
Multikinem.
- Kontakt z organizatorem: Robert Korpalski - email: robert.korpalski@wp.pl, tel. 606 812 885.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

