REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
1. Organizatorem jest Centrum Kultury w Świątnikach Górnych.
2. Celem imprezy jest:
a) poznanie się miłośników szachów z terenu Gminy Świątniki Górne,
b) wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
c) promocja gry w szachy w gminie Świątniki Górne.
3. Turniej odbędzie się 19 maja 2018 roku w Strażnicy Kultury. Rozpoczęcie turnieju
o godzinie 11:00.
4. System rozgrywek:
a) rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież (do 16
roku życia), seniorzy (powyżej 16 roku życia),
b) turniej zostanie przeprowadzony metodą pucharową, gdzie osoba wygrywająca
pojedynek przechodzi do dalszego etapu rozgrywek, przegrywający kończy grę,
c) w przypadku remisu gra zostaje powtórzona po ostatniej rozgrywce w danej rundzie
d) pary pucharowe zostaną wyłonione metodą losową,
e) w przypadku nieparzystej liczby uczestników w danej grupie zostanie wylosowana
„dzika karta” - zawodnik biorący udział od drugiej rundy pucharowej,
f) w przypadku gdy liczba uczestników wyniesie poniżej 5 osób możliwa jest zmiana
systemy rozgrywek na metodę ligową,
g) w meczu na gracza przypada 10 minut czasu gry.
5. Warunki uczestnictwa:
a) w turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy szachów,
b) w turnieju biorą udział osoby zgłoszone do udziału w turnieju do 27 kwietnia 2018 r.
c) zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres ckswiatnikigorne@gmail.com
lub telefonicznie na numer 122704097 w godzinach pracy biura Centrum Kultury.
6. Ocena i sędziowie:
a) sędzią i prowadzącym turniej będzie Jan Leja.
7. Nagrody:
a) uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział. Osoby zajmujące podium
otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplom za zajęte miejsce. Fundatorem nagród jest
Centrum Kultury w Świątnikach Górnych
8. Postanowienia końcowe:
a) uczestników obowiązują przepisy PZSzach z 2018 roku:
1. seniorzy w pełnym brzmieniu
2. młodzież – w ograniczonym zakresie
b) organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie wynikających
z potrzeb organizacji turnieju
c) organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku liczby osób
poniżej 4.

