KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
w ramach akcji Szachiści grają dla Polonii 2018
1. ORGANIZATOR:
Organizatorem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Sekcja Szachowa Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIM DWÓJKA” przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim,
• Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
3. CELE TURNIEJU:
• popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań,
• promocja Powiatu Tomaszowskiego i Miasta Tomaszów Lubelski,
• popularyzacja szachów w środowisku lokalnym,
• pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na
obóz szachowy Wakacje z szachami 2019,
• popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
4. MIEJSCE I TERMIN:
Turniej rozegrany zostanie w sali narad B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie
Lubelskim ul. Lwowska 68 (wejście od ulicy Żwirki i Wigury), w dniu 16. grudnia 2018
roku (niedziela). Początek o godz. 1000.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłoszą swój udział w terminie
przewidzianym przez organizatora.
Zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 14. grudnia 2018 r., e-mailem: rzadlo@wp.pl, na
stronie chessarbiter.com.pl. lub w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc (ilość miejsc
ograniczona do 100). Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub,
kategorię szachową. Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł.
6. SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną rozegrane na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 10
minut + 5 sekund na posunięcie dla każdego zawodnika (10’+ 5”) w następujących grupach:
• grupa A – open dla wszystkich chętnych
• grupa B – chłopcy roczniki 2006 i młodsi
• grupa C – dziewczęta roczniki 2006 i młodsze
7. OCENA WYNIKÓW
Kolejności miejsc w turnieju decyduje:
a) ilość zdobytych punktów,
b) wartościowanie średnie Buchholza,
c) wartościowanie pełne Buchholza,
d) ilość zwycięstw,
e) ranking średni przeciwników.

8. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 930 – odprawa techniczna
godz. 945 – otwarcie turnieju
godz. 1000 – 1400 – rundy I-VII
godz. 1430 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród
9. NAGRODY I UPOMINKI:
Grupa A
• Za miejsca I-III drobne nagrody rzeczowe, puchary i medale,
• Dyplomy oraz upominki dla wszystkich startujących,
• W ramach grupy przewidujemy odrębną klasyfikację dla dziewcząt.
Grupa B
• Nagrodą główną jest udział w Turnieju Finałowym w Parlamencie RP w 2019 roku dla
zwycięzcy. Drugą osobę kwalifikującą się do turnieju finałowego wyznaczy
współorganizator (UKS Gim Dwójka),
• Za miejsca I-III drobne nagrody rzeczowe, puchary i medale,
• Dyplomy oraz upominki dla wszystkich startujących,
• W ramach grupy przewidujemy odrębną klasyfikację chłopców z roczników 2009 i
młodszych.
Grupa C
• Nagrodą główną jest udział w Turnieju Finałowym w Parlamencie RP w 2019 roku dla
zwyciężczyni. Drugą osobę kwalifikującą się do turnieju finałowego wyznaczy
współorganizator (UKS Gim Dwójka),
• Za miejsca I-III drobne nagrody rzeczowe, puchary i medale,
• Dyplomy oraz upominki dla wszystkich startujących,
• W ramach grupy przewidujemy odrębną klasyfikację dla dziewcząt z roczników 2009 i
młodszych.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obowiązują przepisy aktualne przepisy gry turniejowej FIDE i PZSzach.
2. Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest
klub delegujący swoją reprezentację, szkoła, opiekun, rodzic. Opiekę nad dziećmi sprawują
rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość)
organizowanego przez UKS Gim Dwójka i Szkołę Podstawową nr 2 (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź. zm.), a
także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii
analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatorów.
3. Zadzwonienie komórki zawodnika podczas partii powoduje natychmiastowe jej
przegranie.
4. Zadzwonienie komórki rodzica, opiekuna czy kibica skutkuje natychmiastowym
opuszczenie sali gry.
5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów i sędziego
głównego, którego decyzje trakcie zawodów są ostateczne.
Zapraszamy młodych adeptów królewskiej gry do Tomaszowa Lubelskiego!

