
NOWOROCZNY  TURNIEJ  SZACHOWY
20.01.2019

1. Organizator:
UKS Korona Gdańsk
Szkoła Podstawowa nr 27

2. Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku, ul. Srebrniki 10.

3. Termin i tempo gry:
Grupa 1600-1700 (15 minut na zawodnika) w niedzielę 20 stycznia 2019 r.,
Grupa 1400 (15 minut na zawodnika) w niedzielę 20 stycznia 2019 r.,
Grupa 1200 - 1250 (30 minut na zawodnika) w niedzielę 20 stycznia 2019 r.,
Grupa 1000 - 1100 (30 minut na zawodnika) dla początkujących w niedzielę 20 stycznia 2019 r.
Wszystkie turnieje rozpoczynają się w niedzielę o godz. 10:00.

4. System rozgrywek:
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (Grupy 1600-1700 i 1400)
i 6 rund (Grupy 1200-1250 i 1000-1100).

5. Zgłoszenia:
Zapisy na stronie http://www.chessarbiter.com/ pod następującymi linkami:
Grupa 1600-1700: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7830/
Grupa 1400: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7558/
Grupa 1200-1250: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7557/
Grupa 1000-1100: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7555/
po wejściu na stronę należy kliknąć pasek dodaj zgłoszenie, a następnie wpisać swoje dane
zgłoszeniowe i wysłać do Organizatora.
Zgłoszenia można wysyłać także na email: ukskoronagdansk@gmail.com lub sms: 530-530-300.

6. Wpisowe:
Wpisowe promocyjne przy zgłoszeniu się do 18.01.2019 r. wynosi 25 zł, zawodnicy UKS Korona
Gdańsk 20 zł. Po tym terminie wynosi ono 30 zł. Opłaty należy dokonać na miejscu w dniu

  20.01.2019 r. do godziny 9.45.
W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od 2 rundy.

7. Nagrody:
I miejsce puchar
I miejsce w kategorii juniorek statuetka
I - III miejsce w kategorii juniorek i juniorów medale
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom i upominek, w każdej grupie dla najlepszych nagrody
rzeczowe. Dodatkowe nagrody losowane.
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8. Uwagi:
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach.
Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno-
marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.


