SKOCZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A
tel. 33 8531820; NIP 548-22-75-056; REGON 072344717
REGULAMIN
II OTWARTYCH ZAWODÓW SZACHOWYCH
O PUCHAR DYREKTORA SOSiR
03.06.2022r.
ORGANIZATORZY
1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, Górecka 2A.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul Osiedlowa 1.
CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja gry szachowej wśród mieszkańców Gminy Skoczów.
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
3 czerwca 2022r. godz. 15.30 w auli Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II , 43-430 Skoczów,
ul Osiedlowa 1.
UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach może uczestniczyć każdy chętny, z tym że ilość miejsc jest ograniczona. Może grać
maksymalnie 60 osób.
2. Zgłoszenia do turnieju należy przysyłać na adres mailowy piowed@wp.pl do dnia 31 maja (wtorek)
2022r. lub do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu zawodnika do turnieju decyduje kolejność
zapisu.
SYSTEM I TEMPO ROZGRYWEK
1. Rozegrany zostanie jeden turniej, a następnie będą wyłonione wyniki z podziałem na następujące
kategorie wiekowe:
a) Kategoria A – dzieci rocznik 2012 i młodsi;
b) Kategoria B – dzieci i młodzież rocznik 2011-2009;
c) Kategoria C – młodzież i dorośli rocznik 2008 i starsi.
2. Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
3. Tempo gry – 10 minut na partię dla zawodnika.
PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
1. Wyniki partii oceniane są następująco:
a) wygrana
–
1 pkt.,
b) remis
–
0,5 pkt.,
c) przegrana
–
0 pkt.
2. Kolejność miejsc w turnieju ustala się według następujących kryteriów:
a) liczba zdobytych punktów,
b) punktacja średnia Buchholza,
c) punktacja pełna Buchholza,
d) liczba zwycięstw.
NAGRODY
1. Najlepszy zawodnik (zdobywca 1 miejsca) w każdej kategorii wiekowej otrzyma puchar.
2. Sześciu najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe medale.
3. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
SĘDZIOWIE
1. W zawodach sędzią głównym będzie Piotr Piotrowski.
2. Sędzia główny ma prawo usunąć z sali turniejowej każdą osobę, która rozmawia z zawodnikami
podczas gry, głośno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry.
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FINANSOWANIE ZAWODÓW
1. Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą sami zainteresowani.
2. Koszty organizacyjne i koszty medali, pucharów i dyplomów ponoszą organizatorzy.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
1. Sprzęt szachowy i zegary zapewniają organizatorzy.
2. Obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
3. Przewidywany czas trwania turnieju to 3,5 godziny.
4. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania obuwia zmiennego.
5. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wpisanie się na listę zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność.
4. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń głównego sędziego oraz
warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
6. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w
szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W
przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
wyrażona w formie pisemnej.
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą,
że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu, że stan zdrowia w jakim się znajduje
umożliwia mu udział w zawodach oraz wyraża zgodę do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i
danych osobowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania
uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych jest Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430
Skoczów, ul. Górecka 2A, numer telefonu 33 853 1820.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod
adresem e-mailem: daneosobowe@basendelfin.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt 1.
3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) –zwany RODO.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie imprezy określonej w części „A”
formularza zgłoszenia uczestnictwa oraz cele marketingowe.
5. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu,
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych
i w stosunku do niego.
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7. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora
danych oraz media.
8. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału
w imprezie.
10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie są
profilowane.

