TURNIEJ SZACHOWY
„Ferie Zimowe 2022 z szachami”

1. Organizatorzy.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Stowarzyszenie Szachowe HETMAN,
- Sędzia główny turnieju – Jarosław Choina.
2. Cele rozgrywek.
- popularyzacja gry w szachy wśród uczniów ostrowieckich szkół
podstawowych,
- propagowanie aktywnego spędzania czasu,
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki podczas ferii zimowych,
- kształtowanie postawy „fair play” u uczestników zawodów.
3. Termin i miejsce.
Zawody rozegrane zostaną w dniu 29.01.2022r. (sobota) godz. 10.00 w Sali
konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. ul.
Świętokrzyska 11.
Harmonogram turnieju:
9:30-9:45 - zapisy i weryfikacja
9:45 - Odprawa techniczna
10:00 - Oficjalne otwarcie turnieju
10:15 - Runda I
13:00 - Przewidywane zakończenie turnieju
4. Sprawy organizacyjne.
a) Warunki uczestnictwa - w zawodach mogą wziąć udział wszyscy
szachiści urodzeni w latach 2011 - 2014, którzy potwierdzą swój udział zgłaszając
się do turnieju w terminie do 28.01.2021r. adres email: jaroslaw.choina@op.pl, tel.
604-962-690 ) lub osobiście podczas zajęć szachowych organizowanych podczas ferii
zimowych 2022 a także w dniu zawodów w godzinach 9.30 – 9.45.
b) System rozgrywek - systemem szwajcarski na dystansie 7 rund.
Tempo gry - 10 minut dla zawodnika.
c) Turniej zostanie rozegrany w 4 grupach ( klasa I, II, III, IV – roczniki 2011 - 2014)
d) Nagrody w turnieju będą przydzielane w poszczególnych grupach
- dyplomy dla wszystkich uczestników.
- medale dla trzech pierwszych zawodników w każdej grupie.
- nagrody dla trzech pierwszych zawodników w każdej grupie.
- upominki dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika turnieju.

5. Sędziowanie i organizacja.
Sędziów w turnieju powołuje organizator.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE według kodeksu szachowego.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
6. Ubezpieczenie.
Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.
Zawodnicy uczestniczą w turnieju pod opieką opiekunów prawnych.
7. Sprawy różne.
- organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu. W czasie zawodów ostateczne decyzje związane ze sprawami sportowymi
podejmuje sędzia główny powołany przez organizatora,
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w terminie ich
rozgrywania obostrzeniami i zasadami sanitarnymi,
- złożenie ww. oświadczenia i zgód nie jest obowiązkowe ale brak ich złożenia
spowoduje niedopuszczenie do udziału w zawodach.
- uczestnicy muszą przestrzegać obowiązków związanych z zachowaniem dystansu
społecznego oraz wzmożonych zasad higieny,
- w sali rozgrywek mogą przebywać wyłącznie uczestnicy turnieju oraz obsługa
rozgrywek, w tym organizatorzy i sędziowie,
- nie ma obowiązku podawania ręki przed i po zakończeniu partii lecz jest to
dopuszczalne z zachowaniem zasad higieny,
- po zakończonej partii zawodnicy po uprzednim ułożeniu szachów i zgłoszeniu
wyniku partii zobowiązani są do opuszczenia sali gry.
- przed rozpoczęciem zawodów prawni opiekunowie uczestników są zobowiązani
złożyć oświadczenie o stanie zdrowia oraz wyrażenie zgód na przetwarzane danych
osobowych i wizerunku na formularzu zgłoszeniowym.

