REGULAMIN
IV Amatorskiego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Koronowa – 26.03.2022 r.
I.

CEL I ZADANIA:

-

Wyłonienie mistrzów w Szachach SZYBKICH.

-

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

-

Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

-

Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

-

Promocja walorów turystycznych i historycznych Koronowa.

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 kategorii OPEN, gdzie startują zawodnicy wspólnie, bez
względu na wiek czy płeć.

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 międzynarodowej (FIDE Arbiter) Jarosław
Wiśniewski (e-mail:76jarwis@gmail.com).

-

VI.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:

-

26 marzec 2022 roku od godz. 10.00 – Hala Sportowo-Widowiskowa im. Braci
Mikrut w Koronowie ul. Wąskotorowa 4.

VII.

ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE:

-

Zgłoszenia należy kierować do sędziego głównego zawodów na podany adres e-mail
(76jarwis@gmail.com), serwis turniejowy na www.chessarbiter.com lub telefonicznie
609-992-909.

-

W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia,
posiadaną kategorię szachową.

-

Termin zgłoszeń 25 marzec 2022 roku do godz.: 19.00.

-

Zawody SĄ ZGŁOSZONE do oceny rankingowej FIDE!!!

-

Wpisowe do turnieju wynosi 20,00 zł od seniora oraz 10,00 zł od juniora (rocznik
2004 i młodsi). Zawodnicy zamieszkali na terenie miasta Koronowo – 10,00 zł (w
tym opłata do FIDE).

-

Uzyskana suma pieniężna zostanie przeznaczona w co najmniej 50% na nagrody
finansowe, a pozostała kwota na koszty związane z obsługą
zawodów.
Wysokość i ilość nagród finansowych zależeć będzie od ilości zgłoszeń do
zawodów i zostanie ostatecznie podana przed rozpoczęciem IV rundy.

-

Wpłaty wpisowego będą przyjmowane na miejscu!!!

-

Wszyscy zawodnicy grają w ramach jednej grupy. Podział nagród w kolejności
zajętych miejsc z uwzględnieniem podziału na kryteria wiekowe i inne określone
przez organizatora:

VIII. NAGRODY:
-

Za zajęcie miejsc I-III Puchary, Dyplomy i nagrody finansowe:
-

I miejsce 200,00 zł *

-

II miejsce 150,00 zł *

-

III miejsce 100,00 zł *

* Wysokość nagród finansowych przy udziale minimum 40 zawodników
opłacających wpisowe.
-

Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.

-

Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 10-ciu.
Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 14-tu.

-

Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 18-tu.

-

Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszego mieszkańca Gminy Koronowo.

-

Pozostali uczestnicy upominki (do wyczerpania zapasów).

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-

W turnieju obowiązują przepisy 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.

-

Organizator nie odpowiada za ubezpieczenia zawodników w turnieju.

-

Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do sędziego głównego
organizatora.

-

Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja
rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.). Zawodnicy natomiast oraz obsługa
turnieju muszą poruszać się po obiekcie(poza stolikiem szachowym) w
maseczkach ochronnych, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.

-

Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów
chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.).

i

