Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa
z okazji 72. rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Macierzy
§1.
Cele
- upamiętnienie 72. rocznicy Powrotu Ziemi Złotowskiej do Macierzy,
- popularyzacja szachów jako efektywnej formy rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży,
- upowszechnienie zasad fair play - rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży,
- integracja środowiska szachowego miasta Złotowa,
- promocja miasta Złotowa jako miejsca rozgrywania turniejów szachowych.
§2.
Organizator
1. Organizator turnieju: Burmistrz Miasta Złotowa.
2. Współorganizator turnieju: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.
3. Biuro Organizacyjne:
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
pokój nr 35 (II piętro)
Osoba do kontaktu:
Piotr Jeske
tel. 67 263 26 40 w. 44
e-mail: p.jeske@zlotow.pl
§3.
Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w sali nr 207 Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej przy
al. Piasta 26 w Złotowie w dniu 28 stycznia 2017 roku /sobota/ o godz. 10.00.
§4.
Kategorie wiekowe
Turniej odbędzie się w podziale na kategorie wiekowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedszkolacy (dzieci do lat 7 – do rocznika 2010),
Juniorki młodsze (dzieci od 8 do lat 12, roczniki 2005 - 2009),
Juniorzy młodsi (dzieci od 8 do lat 12, roczniki 2005 - 2009),
Juniorzy starsi (młodzież od 13 do 18 lat, roczniki 1999 – 2004),
Juniorki starsze/kobiety (rocznik 1999 - od 13 lat i powyżej),
Seniorzy/mężczyźni (osoby powyżej 18 lat, powyżej rocznika 1999).
§5.
System rozgrywek

1. Turniej zostanie rozegrany w systemie szwajcarskim, kontrolowanym 7 lub 9 rund
w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. Tempo 15 minut na partię dla każdego
zawodnika. Rozgrywki będą odbywać się w jednej grupie. Kojarzenie komputerowe.

2. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Polskiego Związku
Szachowego.
3. Sędzia główny turnieju: Bolesław Wadych.
§6.
Warunki uczestnictwa.
1. Zgłoszenia do turnieju można dokonać osobiście w biurze organizacyjnym turnieju,
telefonicznie pod nr 67 263 26 40 wew. 44 lub drogą elektroniczną na adres:
p.jeske@zlotow.pl.
Termin przyjmowania zgłoszeń: od dnia ogłoszenia niniejszego regulaminu tj. 16 stycznia
2017 roku do dnia 27 stycznia 2017 roku do godz. 14.00.
W dniu turnieju tj. 28 stycznia 2017 roku zgłoszenia będą przyjmowane bezpośrednio przed
turniejem w godz. 9.00 – 9.45 w sali nr 207 Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
przy al. Piasta 26 przez Sędziego głównego turnieju.
Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przed rozpoczęciem turnieju.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna na udział w turnieju.
Wzór znajduje się w załączniku niniejszego regulaminu.
Wszystkie oświadczenia będą weryfikowane przed rozpoczęciem turnieju.
3. Udział w turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania
danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji turnieju w mediach, Internecie
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań
i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
§7.
Nagrody.
1. Nagroda główna – Puchar Burmistrza Miasta Złotowa – dla najlepszej zawodniczki
i najlepszego zawodnika turnieju.
2. Medale i dyplomy zostaną przyznane najlepszym zawodniczkom i zawodnikom z miejsc
I – III w poszczególnych kategoriach.
3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane:
1. W kategorii Przedszkolacy (dzieci do lat 7 – do rocznika 2010) dla 3 najlepszych
zawodników i zawodniczek turnieju.
2. W kategorii Juniorki młodsze dla 3 najlepszych zawodniczek.
3. W kategorii Juniorzy młodsi (dzieci od 8 do lat 12, roczniki 2005 - 2009) dla 6
najlepszych zawodników turnieju.
4. W kategorii Juniorzy starsi (młodzież od 13 do 18 lat, roczniki 1999 – 2004) dla 3
najlepszych zawodników turnieju.
5. W kategorii Juniorki starsze/kobiety Juniorki starsze (rocznik 1999 - od 13 lat i
powyżej) dla 3 najlepszych zawodniczek.
6. W kategorii Seniorzy/mężczyźni (osoby powyżej 18 lat, powyżej rocznika 1999) dla 6
najlepszych zawodników.

§8.
Postanowienia końcowe.
1. Udział w turnieju oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego
regulaminu.
2. Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich opiekunowie (rodzice).
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem oraz innymi przepisami decyzje podejmuje
Organizator turnieju.

Załącznik:
Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika turnieju

