II Zimowy Sokołowski Turniej Szachowy
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
1. Organizatorem i fundatorem nagród jest:
-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
2. Cele
- Popularyzacja szachów w Gminie Sokołów Młp.
- Umożliwienie dzieciom rozwijania swoich zainteresowań
- Wyłonienie najlepszych szachistów Gminy Sokołów Młp.
3. Termin i miejsce turnieju:
- Rozgrywki odbędą się 09.03.2019 r. (sobota) w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.
Program zawodów:
Godzina 09.30 - 10:00 – potwierdzenie udziału w Turnieju.
Godzina 10.15 - runda pierwsza
Godzina 13:30 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.
4. Warunki uczestnictwa:
- W Turnieju udział brać mogą dzieci z rocznika 2007 i młodsze zameldowane na pobyt
stały na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp. posiadające co najwyżej czwartą
kategorię szachową (R=1400 i mniej).
- Ilość miejsc ograniczona do 40 uczestników- o uczestnictwie decyduje kolejność
zgłoszenia.
- Klubu, koła, inne instytucje zobowiązane są do wyposażenie w co najmniej jeden
komplet szachów oraz zegar szachowy zgłaszanych zawodników (przynajmniej jeden
komplet na dwóch reprezentantów)
5. Sposób rozgrywek:
- Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
- Czas gry - 10 min na zawodnika.
- Turniej zostanie rozegrany bez podziału na grupy.
- Po Turnieju zawodnicy zostaną rozdzieleni do grup w kategoriach wg zasad i podziału
przyjętego przez Sędziego Głównego i Organizatora z podziałem na grupy juniorskie.
6. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 28.02.2019 r. na adres redakcja@kurier-sokolowski.com
lub osobiście w biurze MGOKSiR
- Zgłoszenia powinny zawierać:






Nazwę Turnieju
Imię i nazwisko zawodnika
Dokładną datę urodzenia
Posiadaną kategorię szachową
Nazwę klubu, instytucja lub miejscowości jaką reprezentuje zawodnik

7. Nagrody:
- Przewidziane są dyplomy dla najlepszych zawodników z każdej kategorii
oraz nagrody rzeczowe; w tym nagrody niespodzianki.
8. Sprawy organizacyjne:
- W Turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.
- Sędzią Głównym zawodów będzie Marek Kida, tel. 177729053
Uwaga!
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za przyjazd i opiekę nad zawodnikami na miejsce
rozgrywek (obowiązek ten pozostaje po stronie rodziców, opiekunów, trenerów danego
zawodnika).
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego
Głównego.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby partii oraz tempa gry.
- Organizator zapewnia poczęstunek i napoje.
- Uczestnicy Turnieju oraz ich rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w relacjach z wydarzenia w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
- Udział w Turnieju jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Karta Uczestnictwa
II Zimowy Sokołowski Turniej Szachowy
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Imię i nazwisko zawodnika: ……………………………………………..
Dokładną datę urodzenia: ……………………………………………….
Kategoria szachowa/ranking: ………………/………………………..
Nazwę klubu, instytucja lub miejscowości jaką reprezentuje zawodnik: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Podpis
rodzica/opiekuna/trenera

