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REGULAMIN 

OTWARTYCH ZAWODÓW SZACHOWYCH 

O PUCHAR DYREKTORA SOSiR 

- 08.06.2019r. 

1. Cel rozgrywek 

 Popularyzacja gry szachowej wśród mieszkańców Gminy Skoczów. 

2. Organizatorzy 

 * Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 * Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie. 

3. Termin i miejsce rozgrywek 

 8 czerwca 2019 roku od godz. 9.00 w auli SP 3 w Skoczowie ul. Osiedlowa 1.  

4. Uczestnictwo 

 W rozgrywkach może uczestniczyć każdy chętny, z tym że ilość miejsc jest 

ograniczona. Może grać maksymalnie 60 osób. 

 Zgłoszenia do turnieju należy przysyłać na adres mailowy piowed@wp.pl do 

dnia 7 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu zawodnika do 

turnieju decyduje kolejność zapisu. 

5. System i tempo rozgrywek 

 5.1 Rozegrany zostanie jeden turniej, a następnie będą wyłonione wyniki  

z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

  a). Kategoria A – dzieci rocznik 2009 i młodsi; 

b). Kategoria B – dzieci i młodzież rocznik 2008-2004; 

c). Kategoria C – młodzież i dorośli rocznik 2003 i starsi. 

 5.2 Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 

 5.3 Tempo gry – 10 minut na partię dla zawodnika.   

6. Punktacja i ocena wyników 

 6.1 Wyniki partii oceniane są następująco: 

          a). wygrana  – 1 pkt.; 

          b). remis    – 0,5 pkt.; 

  c). przegrana – 0 pkt. 

 6.2 Kolejność miejsc w turnieju ustala się według następujących kryteriów: 

  a). liczba zdobytych punktów: 

  b). punktacja średnia Buchholza; 

  c). punktacja pełna Buchholza; 

  d). liczba zwycięstw. 
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7. Nagrody 

 7.1 Najlepszy zawodnik (zdobywca 1 miejsca) w każdej kategorii wiekowej 

otrzyma puchar. 

 7.2 Sześciu najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe 

medale. 

 7.3 Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

8. Sędziowie 

        8.1 W zawodach sędzią głównym będzie Piotr Piotrowski. 

        8.2 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. 

9. Finansowanie zawodów 

        9.1 Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą sami zainteresowani. 

        9.2 Koszty organizacyjne i koszty medali, pucharów i dyplomów ponoszą 

organizatorzy. 

10. Ustalenia końcowe 

      10.1 Sprzęt szachowy i zegary zapewniają organizatorzy. 

      10.2 Obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym. 

      10.3 Przewidywany czas trwania turnieju to 3,5 godziny. 

      10.4 Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

      10.5 Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania obuwia zmiennego. 

      10.7 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora, a podczas 

trwania rozgrywek do sędziego głównego. 

      10.8 Warunkiem dopuszczenia uczestnika do rekreacyjnego przejazdu będzie 

własnoręczne podpisanie formularza zgłoszenia biorącego udział w imprezie (formularz 

zgłoszenia – część A). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie (formularz zgłoszenia – część 

B). Formularze dostępne są na stronie internetowej www.basendelfin.pl lub w dniu 

zawodów u Organizatora.  

      10.9 Za zgodność danych zamieszczonych w zgłoszeniu odpowiada osoba 

podpisująca. 

      10.10 Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na 

publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.  

      10.11 Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i 

danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. 

Wizerunki  i dane uczestników pozyskane w trakcie imprezy mogą być wykorzystane  

w materiałach promujących imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym  

w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, 

innych materiałach graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu 
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żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych.  

      10.12 Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udziału 

w imprezie.  

Sędzia główny:       Organizatorzy: 

Piotr Piotrowski       SOSiR i SP 3 

 

 

 

 

 

 


