TURNIEJ O PUCHAR DZIEKANA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ
W TORUNIU
EDYCJA 2 - TORUŃ 23.01.2019

1. CEL IMPREZY
*Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci i młodzieży
* Aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. ORGANIZATORZY

* WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU

* SZKOŁA SZACHOWA GAMBIT

www.wsb.pl

www.szkolaszachowagambit.com

3. TERMIN, MIEJSCE

* 23.01.2019 r. – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU ul. Młodzieżowa 31a
4. GRUPY TURNIEJOWE, WPISOWE, SYSTEM ROZGRYWEK:

*Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach turniejowych :
GRUPA OPEN - Wszyscy chętni .
TURNIEJ DZIECIĘCY - dzieci rocznik 2007 i młodsze z maksymalnym rankingiem 1600 PZSZACH.
*Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
*Tempo gry wynosi 11min + 3 sek.
*Wpisowe w obu grupach turniejowych wynosi 15zł.
5. HARMONOGRAM ZAWODÓW

TURNIEJ O PUCHAR DZIEKANA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ
W TORUNIU
16.45 - 16.55

Środa

Potwierdzenie udziału

17.00 - 20.15

Środa

Rundy I - VII

20.30

Środa

Zakończenie

6. KLASYFIKACJA

* Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości decyduje:
wartościowanie Buchholza średniego i pełnego, progres, liczba zwycięstw.
7. ZGŁOSZENIA

* Zgłoszenie udziału w zawodach należy przesłać w terminie do 22 stycznia na adres mailowy:
szkolaszachowagambit@gmail.com lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie turniejowym na
stronie chessarbiter.com.
*Zawodnicy zgłaszający się do turnieju w dniu zawodów płacą zwiększone wpisowe o 5zł.
*Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych zgłoszeń i w wyjątkowych przypadkach
odmówienia przyjęcia zawodnika do turnieju bez podania przyczyny.
8. NAGRODY
* Zwycięzcy turnieju otrzymają puchary.

* Organizator przewiduje nagrody finansowe dla czołowych zawodników grupy OPEN
oraz nagrody rzeczowe w turnieju dziecięcym.

9. SPRAWY ORGANIZACYJNE

* Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący
zawodnika do udziału w turnieju.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.
* W czasie turnieju są wykonywane zdjęcia z udziałem uczestników mające na celu przygotowania
fotorelacji z turnieju i promocję Szkoły Szachowe Gambit.
* Uczestnicy turnieju biorąc w nim udział, wyrażają zgodę (poprzez opiekuna prawnego) na wykorzystanie
zdjęć z ich wizerunkiem, zrobionych w trakcie turnieju, w relacji z turnieju oraz działaniach promocyjnych
Szkoły Szachowej Gambit na stronie internetowej oraz facebooku. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do
otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
* Organizatorzy oraz sędziowie nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie zawodów – dzieci
bez zapewnionej opieki nie będą przyjmowane do zawodów.

