
TURNIEJ  SZACHOWY  POD HASŁEM
„SZACHY  ŁĄCZĄ  POKOLENIA”

w ramach Targów GRA  I  ZABAWA

1. Organizatorzy:
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
 
2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w sobotę 23.11.2019 r. w Centrum Wystawienniczo -Kongresowym  
AMBEREXPO w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, Sala konferencyjna nr 2.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 11.00.

3. System rozgrywek i tempo gry:
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry wynosi 10 minut dla zawodnika oraz 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.

4. Wpisowe i zgłoszenia:
Turniej bez wpisowego.   
Aby wziąć udział w turnieju niezbędne jest zakupienie biletu na Targi Gra i Zabawa- szczegóły na stronie 
http://graizabawa.amberexpo.pl/title,Wstep_na_targi_i_festiwal,pid,1391.html 

Zapisy do dnia 20.11.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie:
Turniej OPEN (zgłoszona do FIDE): http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5022/ 
Turniej juniorów do lat 14: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5023/ 
Zgłoszenia można wysyłać także na e-mail: akademiaszachowa@gmail.com
Potwierdzenie zapisów do turnieju od 10.00 do 10.45.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Nagrody rzeczowe:
I - III miejsce w Turnieju OPEN,
I - III miejsce w Turnieju juniorów do lat 14 - w kategorii juniorek i juniorów w grupach wiekowych 
do lat 7, 10 i 14 lat 
I - III miejsce w klasyfikacji rodzinnej – Puchar Targów GRA  i ZABAWA  - uwzględniając 
najlepszego  zawodnika z rodziny (rodzic-dziecko, dziadkowie-wnuk, rodzeństwo) grającego w grupie
OPEN i w turnieju do lat 14)
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6. Postanowienia końcowe:
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach. 

Uczestnicy turnieju mają możliwość uczestniczenia także w Targach GRA i ZABAWA oraz 
korzystania z atrakcji z tym związanych.
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub
lub rodzic/opiekun prawny zawodnika.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, Sędziego Głównego w celach informacyjno
marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizatorzy zastrzegają 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. 


