REGULAMIN
II Amatorskiego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Koronowa – 16.03.2019 r.
I.
-

CEL I ZADANIA:
Turniej organizowany jest w konkurencji indywidualnej.
Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy oraz aktywizacja i integracja lokalnego
środowiska szachowego.

II.
-

ORGANIZATORZY:
Burmistrz Koronowa – Patryk Mikołajewski.
MGOK Koronowo.

II.
-

UCZESTNICY:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Koronowo, jak też zawodnicy
spoza terenu Gminy.

IV.
-

ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:
1.
Dorośli i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – OPEN A.
2.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – OPEN B.

V.
-

SYSTEM ROZGRYWEK I SĘDZIOWANIE:
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem 12 minut
+ 3 sekundy dla zawodnika.
Zawody poprowadzi sędzia klasy państwowej – Jarosław Wiśniewski
(email:76jarwis@gmail.com).

-

VI.
-

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
16 marca 2019 roku od godz. 10.00 – Sala Ratusza Miejskiego w Koronowie,
Zwycięstwa 1 (wejście od ul. Farnej).

VII.
-

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy kierować do sędziego głównego zawodów na podany adres e-mail
(76jarwis@gmail.com), serwis turniejowy na www.chessarbiter.com:
 OPEN A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1033/
 OPEN B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1034/
lub telefonicznie 609-992-909.
Można też się zgłaszać do kierownika zawodów Ryszarda Janczukowicza, adres e-mail:
ryszardjanczukowicz@wp.pl lub tel. 665 822 478.
Termin zgłoszeń 15 marca 2019 roku do godz.: 19.00.
Udział w zawodach jest BEZPŁATNY!!!

-

VIII. NAGRODY:
Za zajęcia miejsc I-III w każdym z turniejów Puchary, Dyplomy i nagrody rzeczowe.
Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety w OPEN A,

Plac

-

Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszego mieszkańca Gminy Koronowo.
Pozostali uczestnicy upominki (do wyczerpania zapasów).

IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W turnieju obowiązują przepisy FIDE, aczkolwiek zawody nie są zgłoszone do oceny
rankingowej FIDE.
Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników startujących w zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
osoby niepełnoletnie mogą startować w zawodach wyłącznie pod opieką rodzica lub
wyznaczonego opiekuna.
Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych, podanych do rejestracji w turnieju, w celu jego sprawnej organizacji.
Ponadto wyrażają zgodę na publikację wyników końcowych oraz ich wizerunku w
galerii poturniejowej.

