REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
dla uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Organizator:
Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne
Gminna Biblioteka Publiczna w Wadowicach Górnych

Cel:
●
●
●
●

Uczczenie Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Popularyzacja sportów umysłowych
Doskonalenie umiejętności gry w szachy
Zagospodarowanie czasu wolnego w czasie wakacji

Termin i miejsce:
● 28 lipca 2018 (sobota), siedziba KGL Szarotka Wadowice Górne
● Wadowice Górne 133 „e” (piętro budynku byłego gimnazjum)

Godzina:
● potwierdzenie udziału i odprawa techniczna - od 8.30,
● runda I - 9.00

Uczestnicy:
● Mieszkańcy gminy Wadowice Górne
● Zawodnicy KGL „Szarotka” Wadowice Górne
● Młodzież spoza Gminy, będąca uczniami szkół na terenie Gminy Wadowice Górne
● Grupa A - seniorzy oraz juniorzy ur. 2005 i starsi
● Grupa B - juniorzy ur. 2006 - 2010
● Grupa C - przedszkolaki ur. 2011 i młodsi
● Liczba miejsc ograniczona - łączny limit - 40 zawodników
Zgłoszenia do sędziego turnieju osobiście lub mail: krawiec.adam@wp.pl
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, miejscowość, datę urodzenia
Zgłoszenia do 26-ego lipca 2018. W przypadku wolnych miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do dokooptowania uczestników spoza Klubu i Gminy.

Nagrody: – odrębnie dla grupy A, B i C:
miejsce I, II, III: puchar, nagroda rzeczowa, dyplom
miejsce IV, V, VI: nagroda rzeczowa, dyplom
pozostali: upominek rzeczowy, dyplom
oraz dodatkowo medale i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach:
Grupa A:
- Dorośli
- Juniorzy
- Juniorki

Grupa B:
- Juniorzy
- Juniorki
Grupa C:
- Juniorzy
- Juniorki

System rozgrywek i tempo gry:
● W zależności od liczby uczestników w grupie turniej zostanie rozegrany według następującego klucza:
- system kołowy, gdy liczba zawodników wyniesie poniżej 10
- system szwajcarski przy 10-ciu i więcej zawodników w grupie - liczba rund 7 lub 9
- tempo gry we wszystkich grupach wynosi 15 minut na partię dla zawodnika
● Zastosowana punktacja: wygrana – 1 pkt., remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
● Obowiązują przepisy gry PZSzach.
● Kojarzenie komputerowe (chessarbiter).

Pozostałe informacje:
● Sędzią głównym turnieju jest Adam Krawiec. Sędziowie asystenci zostaną podani na odprawie
technicznej.
● Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii
wizerunku uczestników turnieju oraz osób znajdujących się na sali gry w materiałach informacyjnych
publikowanych w prasie i na stronach internetowych.
● Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.

