REGULAMIN
Szachowego Turnieju Mikołajkowego
dla dzieci do lat 10 - rocznik 2008 i młodsi

08 grudnia 2018 (sobota)

I.

Cel:
Podnoszenie poziomu gry.
Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w zbliżonej grupie wiekowej.

II. Organizator: Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne
III. Termin i miejsce - 08 grudnia 2018 (sobota)
od godz. 9.15 do godz. 9.45 - potwierdzenie udziału
godz. 9.45 - odprawa techniczna, kojarzenie I rundy
godz. 10.00 - I runda
Planowane zakończenie turnieju i wręczenie nagród ok. godz. 13.00 - 13.30.
Turniej rozgrywany jest w siedzibie KGL „Szarotka” Wadowice Górne (świetlica wiejska w Wadowicach Górnych)

IV. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież urodzeni w roku 2008 i młodsi.
W turnieju obowiązuje limit miejsc - maksymalnie 40 uczestników.
Zapisy do turnieju do przyjmowane są do dnia 05 grudnia włącznie. W przypadku wcześniejszego wypełnienia
limitu miejsc - lista zostanie zamknięta.
W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

V. System rozgrywek, tempo gry:
Rozgrywki prowadzone są w dwóch grupach:
- Grupa chłopców
- Grupa dziewcząt
System rozgrywek, tempo gry i liczba rund uzależnione są od ilości uczestników w grupie:
- system szwajcarski
- tempo gry 10’+5”
- liczba rund 7

VI. Ocena wyników:
Klasyfikacja końcowa w ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów wartościowania:
Suma zdobytych punktów, - Buchholz średni, - Buchholz, - Liczba zwycięstw, - Ranking uzyskany
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o zajętym miejscu zadecyduje dogrywka na
zasadach ustalonych przez sędziego.

VII. Nagrody:
Miejsca I - VI: medale
Wszyscy zawodnicy którzy ukończą turniej otrzymują dyplomy i paczki mikołajkowe.
Fundatorem paczek mikołajkowych jest Wójt Gminy Wadowice Górne, Michał Deptuła.

VIII. Informacje końcowe:
Zawodnik który nie stawi się na rundę bez wcześniejszego powiadomienia przegrywa partię walkowerem.
Zawodnik ma prawo do trzech zgłoszonych wcześniej nieobecności na wyznaczonej rundzie
W zawodach obowiązują aktualne przepisy PZSzach.
Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora.
Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
Sędzia główny: Adam Krawiec, sędziowie grup podani zostaną na odprawie technicznej.

UWAGA !!! - Zawodnicy przychodzą w czapkach mikołajkowych !!!

