Komunikat Organizacyjny

XII Wojewódzki Turniej Szachowy „SZUKAMY TALENTÓW”
XVIII MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY
Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
Górno, 09.11.2019 r.(niedziela)
Cel:
Upowszechnianie szachów wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
Integracja wszystkich środowisk naszego społeczeństwa na bazie zawodów sportowych.
Poszukiwanie talentów szachowych wśród dzieci i młodzieży.
Organizatorzy:
● Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
● Starostwo Powiatu Rzeszowskiego
● Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie
● Podkarpacki Związek Szachowy Rzeszów
Termin:
09.11.2019 r., I runda godz. 10.00
Każdy zawodnik obowiązany jest potwierdzić udział do sędziego głównego do godz. 9.30
O godz. 9.45 – uroczyste otwarcie Turnieju.
Uczestnicy, którzy nie potwierdzą udziału do godz. 9.30 mogą być dopuszczeni do Turnieju od II rundy.
Miejsce:
Obiekty Wiejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie, ul. Sportowa 1
(obok stadionu WKS „GÓRNOVIA Górno”).
System rozgrywek:
● Szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie programem Chess Arbiter Pro.
Tempo gry:
● P-15 (15 minut dla każdego zawodnika na rozegranie partii)
System rozgrywek:
Turnieje rozegrane zostaną w trzech grupach turniejowych.
Grupa Kat. wiekowa
Rok ur.
Dodatkowe klasyfikacje
Seniorzy
2000 i starsi
Zawodnicy do rankingu R=1800
A
Najstarszy zawodnik
Juniorzy
2001-2008
Juniorzy
11-18
lat
Juniorki 11-18 lat
B
Juniorzy
2009 r. i młodsi
Juniorzy 10 lat i mł. Juniorki 10 lat i mł.
C
Młodsi
Najmłodszy
Najmłodsza

ZGŁOSZENIA
● Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię, klub, kategorię szachową, datę urodzenia.
● Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 października 2019 r. na formularzu zgłoszeniowym
na stronie Chess Arbiter Pro

Grupa A
Grupa B
Grupa C

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5282/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5283/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5284/

lub na adres MGOKSiR, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 5 lub pocztą elektroniczną
mgoksir@sokolow-mlp.pl Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny również na stronie internetowej
MGOKSiR www.mgoksir-sokolow.pl

lub e-mailem na adres sędziego: mbysiewicz@poczta.onet.pl
Wpisowe: Seniorzy 17 zł., Juniorzy 10 zł.
Zwolnieni z wpisowego: Arcymistrzowie, Mistrzowie Międzynarodowi i zawodnicy
z Gminy Sokołów Małopolski.

Dodatkowych informacji udzielają:
Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim Agata Dec tel. 17 7729053
Prezes PZ LZS w Rzeszowie Józef Krzywonos tel. 17 8533357 lub 669099700
NAGRODY:
Zwycięzcy oraz zdobywcy II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje dla wszystkich uczestników.
Koszty podróży pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.
Sędziowanie:
Sędzia Główny Marian Bysiewicz FIDE Arbiter
Sprawy różne:
● Turniej Grupy A zgłoszony do FIDE w szachach szybkich
● Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
● Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
● Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
● Biorąc udział w Turnieju wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszym regulaminie/formularzu na potrzeby przeprowadzonej Turnieju zgodnie z ustawą z dnia
29.05.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. I. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź.zm) w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów oraz w celu promocji przedsięwzięcia.
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas Turnieju oraz wykorzystanie tego wizerunku
poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej, czasopiśmie Kurier Sokołowski oraz profilu
Facebook MGOKSiR w Sokołowie Młp. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. I. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź.zm) w celach promocyjnych przedsięwzięcie.
UWAGA:
Uczestnicy przywożą sprzęt szachowy na turniej
- 1 komplet (szachy, zegar) na dwie osoby.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

…………………………………...
(pieczątka jednostki zgłaszającej)

ZGŁOSZENIE
XVIII TURNIEJ SZACHOWY - XII Wojewódzki Turniej Szachowy „SZUKAMY
TALENTÓW”
Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
Górno, 09.11.2019 r.
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby
przeprowadzonej Turnieju zgodnie z ustawą z dnia 29.05.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. I. z 2002 Nr
101, poz. 926 z póź.zm) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów oraz w celu
promocji przedsięwzięcia. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas Turnieju oraz wykorzystanie tego
wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej, czasopiśmie Kurier Sokołowski oraz profilu
Facebook MGOKSiR w Sokołowie Młp. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. I. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź.zm) w celach promocyjnych przedsięwzięcie.
UWAGA – Zgłoszenie prosimy wypełnić pismem maszynowym lub czytelnie drukowanym

…………………..……………
(pieczątka i podpis)

