Turniej Szachowy P-10
z okazji Święta Niepodległości
o Puchar Władysława Winiarczyka
REGULAMIN
CEL:
Popularyzacja gry w szachy;
Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży;
Doskonalenie umiejętności gry w szachy.

ORGANIZATOR:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno tel. (32)7451030 wewn. 80,
www.mckis.jaw.pl

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie
13 listopada 2016 r. (niedziela), start: godzina 10.00

SYSTEM ROZGRYWEK:
Tempo gry – 10 minut dla zawodnika, turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 -11 rund.

KLASYFIKACJE:
Grupa A – OPEN
Grupa B – juniorzy do lat 12
(w przypadku mniejszej liczby zawodników grupy zostaną połączone).

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenia do dnia 9 listopada 2016 roku (środa) na stronie www.chessarbiter.com, potwierdzenie
zgłoszenia i wpłata wpisowego na sali gry od godz. 8.30 do godz. 9.30 w dniu zawodów.
Uwaga!!! zawodnicy, którzy nie dokonają zgłoszenia w terminie wpłacają wpisowe droższe o 10 złotych
i mogą grać od II rundy.

OPŁATY WPISOWE:
Juniorzy do lat 18: 10 złotych;
Pozostali zawodnicy: 20 złotych
Zawodnicy MCKiS i mieszkańcy Jaworzna – bez wpisowego.

NAGRODY:
I miejsce 500,00 zł
II miejsce 450,00 zł
III miejsce 400,00 zł
IV miejsce 300,00 zł
V miejsce 200,00 zł
VI miejsce 150,00 zł
VII miejsce 100,00 zł
VIII miejsce 50,00 zł
Kobiety:
I wśród kobiet 250,00 zł
II wśród kobiet 200,00 zł
III wśród kobiet 100,00 zł
Nagrody dodatkowe:
Najlepszy zawodnik(czka) MCKiS Jaworzno lub mieszkaniec miasta Jaworzno 200,00 zł
I m-ce junior do 18 lat 100,00 zł
I m-ce junior do 14 lat 100,00 zł
Najmłodszy junior i juniorka nagroda rzeczowa
Nagrody rankingowe:
Najlepszy zawodnik z rankingiem (ELO, PZSzach) 1801 – 2000 I m-ce 100,00 zł, II m-ce 50,00 zł
Najlepszy zawodnik z rankingiem (ELO, PZSzach) 1601 – 1800 I m-ce 100,00 zł, II m-ce 50,00 zł
Najlepszy zawodnik z rankingiem (ELO, PZSzach) 1001 – 1600 I m-ce 100,00 zł, II m-ce 50,00 zł
Najlepszy zawodnik bez kategorii
I m-ce 100,00zł, II m-ce 50,00 zł
Grupa B:
Nagrody rzeczowe dla pierwszych sześciu zawodników z tej kategorii wiekowej.
UWAGA!!! Nagrody nie będą łączone, zawodnik ma prawo wyboru korzystniejszej nagrody.

KONTAKT:
Wszelkich informacji w sprawie turnieju udziela p. Jolanta Guzik (tel. 609-554-126 )

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian regulaminu;
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;
3. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności;
4. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność;
5. Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl
postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101,poz.926, z późn. zm.) oraz utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.

