
Привіт, я хотів би представити «Всесвітній турнір з шкільних
онлайн шахів» («Torneo Mundial de Ajedrez Escolar por Internet»),
організований спільно Acción Cultural Española (AC / E), іспанським
павільйоном на Expo 2020, Дубаї та Chess24, глобальна шахова
платформа чемпіона світу Магнуса Карлсена.

Турнір, який є абсолютно безкоштовним, проводиться для хлопчиків
та дівчат, народжених після 31 грудня 2003 року (будь-яка категорія
до 16 років включно) зі шкіл усього світу. Він складається з онлайн
відборів, які починаються у квітні 2020 року, а потім завершального
заходу, який відбудеться безпосередньо в Дубаї в березні 2021 року.
Ви зможете знайти усю інформацію тут.

Наша мета - поширити повідомлення про те, що шахи можуть бути
потужним освітнім інструментом, саме тому ми хочемо залучити
якомога більше шкіл з усього світу для участі у цьому заході.

Для реєстрації вашої школи, заповніть форму. Якщо маєте будь-які
питання - без вагань пишіть на expo@chess24.com

З найкращими побажаннями,
Давід Мартінес,
Директор chess24 іспанською,
Координатор chess24 та Всесвітнього шкільного турніру з онлайн
шахів.

Hi,

I’d like to introduce the “World Online School Chess Tournament”
(“Torneo Mundial de Ajedrez Escolar por Internet”) organised jointly by
Acción Cultural Española (AC/E), the Spanish Pavilion at Expo 2020
Dubai and Chess24, the global chess platform of World Champion
Magnus Carlsen.

The tournament, which is completely free, is for boys and girls born after
31 December 2003 (any category Under 16 inclusive) from schools all
around the world. It consists of online
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qualifiers that begin in April 2020 and then a final event that will be held
in person in Dubai in March 2021. You can find all the
information here.

Our goal is to spread the message that chess can be a powerful
educational tool, which is why we want to get as many schools as
possible from all around the world to participate in this event.

In order to enrol your school please complete the form that you can find
here. If you have any questions at all don’t hesitate to write to
expo@chess24.com

Best wishes,
David Martínez
Director of chess24 in Spanish
Coordinator of chess24 and the World Online School Chess Tournament
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