REGULAMIN
TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

1. CELE ZAWODÓW
- popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rozwijanie umiejętności szachowych,
- wyłonienie zwycięzców w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych,
- uczczenie Święta Niepodległości.
2. ORGANIZATOR
Urząd Gminy Małkinia Górna;
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
3. UCZESTNICTWO
Jeden turniej otwarty dla wszystkich chętnych (bez wpisowego).
Nagrody w dwóch grupach wiekowych: I grupa - rocznik 2005 i młodsi, II grupa - rocznik
2004 i starsi.
4. TERMIN
11 listopada 2018 roku godz. 16:00-20:00.
5. MIEJSCE
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 3.
6. ZGŁOSZENIA
Zapisy drogą elektroniczną na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6698/
pocztą elektroniczną na adres: esobocinska@interia.pl ,
do 8 listopada 2018 (czwartek). Godz. 21:00
Uwaga!
Niezgłoszony w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju w miarę wolnych miejsc.
Dyrektor turnieju – Andrzej Sadowski – dyrektor GOKiS
Sędzia zawodów – Sławomir Sobociński, tel. - 698 179 334
7. SYSTEM GRY
7 rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry – 10’+5” dla zawodnika na partię, na zegarach analogowych 15 min.

8. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ
- skrócony system wartościowania Buchholza,
- pełny system wartościowania Buchholza,
- progres.
9. NAGRODY
- puchary Wójta Gminy Małkinia Górna za zajęcie I miejsca w każdej grupie wiekowej;
- statuetki za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie wiekowej;
- dyplomy dla wszystkich uczestników.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
- Obowiązują przepisy gry aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach i FIDE.
- Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na relacje z imprezy w formie zdjęć, wywiadów,
nagrań filmowych wykorzystywanych przez prasę telewizję, radio i internet, jednocześnie
wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych.
- Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest Organizator turnieju,
którego decyzje są ostateczne.
Organizatorzy

