Półfinały I Mistrzostw Polski Juniorów
w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych
Termin:
Miejsce:

05.11.2020 8:00-16:00
On-line, rozwiązywanie w szkołach, pod kontrolą nauczyciela

Cel
Wyłonienie Mistrzów Polski wśród juniorów (do 10, 12, 14, 16 i 18 lat) oraz nauczycieli. Popularyzacja
szachów i solvingu wśród dzieci, młodzieży szkolnej i nauczycieli.
W szczególności celem Półfinałów jest wyłonienie Finalistów Mistrzostw Polski, którzy zostaną zaproszeni
na finał w Warszawie.

Organizator
Firma edukacyjna Mogalo Sp. z o.o. w porozumieniu z Komisją Rozwiązywania Zadań Szachowych przy
Polskim Związku Szachowym.

Miejsce
Zawody odbędą się on-line, za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie:
https://mogalo.pl

Rejestracja
Półfinały Mistrzostw Polski mają charakter otwarty, ale wymagają dokonania rejestracji szkoły, przez
dowolnego nauczyciela z danej szkoły - Koordynatora zawodów.
Zgłoszenia szkoły do Półfinałów Mistrzostw Polski przyjmowane są pod adresem:
https://mogalo.pl/rejestracja?konkurs=SzachMaks

Nagrody
Medale i tytuły Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach.
Nagrody pieniężne oraz rzeczowe, lekcje z arcymistrzami solvingu oraz inne, ostateczna pula nagród jak i

rozdział pomiędzy Półfinałami i Finałami zależeć będzie od liczby uczestników. Nagrody pieniężne będą
prawdopodobnie już na etapie Półfinałów dla czołowych miejsc w każdej z kategorii wiekowych.
Bardziej szczegółowy komunikat dostępny jest pod adresem:
https://mogalo.pl/static/docs/nagrody_szachmaks2020_IV.pdf
Komunikat będzie aktualizowany wraz z zbliżającym się terminem zawodów.

Wpisowe
Opłata za udział 1 ucznia wynosi 10zł i jest płatna po konkursie zgodnie z instrukcją organizacyjną którą
otrzyma Koordynator zawodów w szkole. Nauczyciel ze szkoły, która bierze udział, może wziąć udział
bezpłatnie w specjalnej kategorii N.

Formuła zawodów
Mistrzostwa mają charakter dwustopniowy: Półfinał i Finał Mistrzostw Polski. Zawody finałowe będą miały oddzielny
komunikat. Zawody są częściowo kontynuacją konkursu SzachMaksa (organizowanego przez Mogalo już 3-krotnie),
stąd formuła Półfinałów wygląda następująco:
Zadaniem uczestników jest samodzielne rozwiązywanie dopasowanych do wieku 24 zadań szachowych, w dniu
konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.
Do rozwiązania będzie po 8 zadań za 3, 4 i 5 punktów w czasie maksymalnie 45 minut. Uczestnik sam decyduje o
wykorzystaniu swojego czasu. Uczeń otrzymuje na starcie 24 pkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi są odejmowany
jest 1 punkt. Brak udzielenia odpowiedzi to 0pkt. Po przejściu do kolejnego zadania nie można już wracać i zmieniać
udzielonej odpowiedzi. Końcowy wynik uczestnika zmieści się zatem między 0 a 120 pkt. Podczas 45-minutowej
próby jeśli pozwala na to czas, można wielokrotnie podchodzić i próbować poprawiać swój wynik w 24 losowanych
zadaniach. Zadania na Półfinałach mają za cel wskazanie najsilniejszego ruchu w danej pozycji i mogą to być
zarówno zagrania taktyczne, jak i maty, czy pierwsze ruchy kombinacji matowych.
Finał odbędzie się w styczniu 2021 roku w Warszawie, jeśli okoliczności epidemiologiczne na to pozwolą. Charakter
zadań i formuła zostanie szczegółowo określona i opisana w komunikatach i na stronie https://mogalo.pl
Na finał zakwalifikujemy po 30 najlepszych osób z każdej z kategorii wiekowej juniorów oraz 20 najlepszych
nauczycieli z kategorii N.

Kontakt
●

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem kontakt@mogalo.pl

Postanowienia Końcowe
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.

