REGULAMIN
DRUŻYNOWEGO TURNIEJU

SZACHÓW RODZINNYCH
Wadowice Górne 2017

Drużyny 2-osobowe
I. CELE TURNIEJU
● Rozpropagowanie gry w szachy w gronie rodzinnym
● Zapewnienie rodzinom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy
● Rozwój zainteresowań rodzinnych poprzez udział w wydarzeniach sportowych
● Integracja lokalnego środowiska szachowego

II. MIEJSCE
Siedziba KGL Szarotka Wadowice Górne (świetlica wiejska przy Publicznym Gimnazjum w W adowicach Górnych)

III. TERMIN ROZGRYWEK
● 19 sierpnia 2017 r. (sobota)
do godz. 09.15 - potwierdzenie udziału
godz. 09.15 - weryfikacja składów, kojarzenie
● godz. 09.30 – rozpoczęcie I rundy

IV. ORGANIZATORZY
Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne

V. UCZESTNICY
● Rodzinne drużyny 2-osobowe, wśród których przynajmniej jeden zgłoszony zawodnik jest
mieszkańcem Gminy Wadowice Górne lub zarejestrowanym zawodnikiem KGL Szarotka Wadowice Górne.
● Zawodnicy w drużynie zostaną rozstawieni w następującej kolejności:
- szach I: zawodnik o najwyższym rankingu FIDE, w drugiej kolejności ranking PZSzach; ostateczne kryterium - zawodnik starszy
● Rodzina może wystawić więcej niż jedną drużynę.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
● W zależności od liczby zgłoszonych drużyn turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim
lub kołowym (maksymalnie 7 rund)
● Tempo gry 15 minut na partię dla każdego zawodnika, kojarzenie komputerowe.

VII. ZGŁOSZENIA
● Zgłoszenia należy przesłać na adres sędziego turnieju: krawiec.adam@wp.pl lub telefonicznie
609 229 425 w terminie do 17 sierpnia 2017 r. włącznie.

- W zgłoszeniu należy podać: nazwiska i imiona zawodników, daty urodzenia (dat nie podają
członkowie KGL Szarotka) - rankingi wpisuje sędzia główny na podstawie aktualnych danych z
Centralnego Rejestru PZSzach.

VIII. SĘDZIOWANIE
Sędzia główny turnieju – Adam Krawiec

IX. NAGRODY
● miejsca I – III:
- drużyna otrzymuje puchar
- każdy zawodnik z drużyny otrzymuje medal
● miejsca IV-VI:
- każdy zawodnik z drużyny otrzymuje medal
● Trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników na szachownicy I i II otrzymuje medale.
● Wszystkie drużyny otrzymują dyplom.
● Nagrody dodatkowe:
- dla najstarszego uczestnika turnieju
- dla najmłodszego uczestnika turnieju

X. SPONSORZY NAGRÓD
- Wójt Gminy Wadowice Górne w ramach dotacji na realizacje zadania publicznego pn. „Szachy
Rodzinne”

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego, którego decyzje są ostateczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie.

