              
REGULAMIN
XXVIII EDYCJI TURNIEJÓW „GRAND PRIX” 
O INDYWIDUALNE MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY W SZACHACH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Częstochowa przy współpracy Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie,

W roku szkolnym 2019/2020 turnieje będą rozgrywane w następujących grupach:
- Szkoły Podstawowe kl. 0-4
- Szkoły Podstawowe kl. 5-8
- Szkoły Ponadpodstawowe.
                      
Do klasyfikacji końcowej rozgrywek uwzględniane są trzy najlepsze wyniki osiągnięte przez zawodnika w cyklu czterech turniejów. 
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
Tempo gry: 
- dla grup szkół podstawowych  -15 min. dla zawodnika na  partię 
- dla grupy szkół ponadpodstawowych -10 min. + 5 sek. za  posunięcie. 

W rozgrywkach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

Punktacja Grand Prix: 
W grupach Szkół Podstawowych punkty otrzymuje 50 pierwszych zawodników według następującego systemu: I miejsce -55 pkt., II miejsce -52 pkt., III miejsce -50 pkt., IV miejsce -48 pkt., V miejsce -46 pkt., VI miejsce -45 pkt., VII miejsce -44 pkt. itd. - L miejsce -1 pkt. 

W grupie szkół ponadpodstawowych  punkty otrzymuje 40 pierwszych zawodników według następującego systemu: I miejsce -45 pkt., II miejsce -42 pkt., III miejsce - 40 pkt., IV miejsce -38 pkt., V miejsce -36 pkt., VI miejsce -35 pkt., VII miejsce 34 pkt. itd.
- XL miejsce -1 pkt. 

Klasyfikacja końcowa Grand Prix:
O końcowej kolejności miejsc w cyklu Grand Prix decydują: 
-Suma punktów za miejsca uzyskane w trzech najlepszych turniejach. 
-Suma małych punktów (z tych samych trzech turniejów). 
-Pojedynek bezpośredni w ramach dogrywki do dwóch zwycięstw, 
w partii błyskawicznej (5 min.) (dotyczy miejsc I-III, pozostałe miejsca są dzielone) 

UWAGA: 
W cyklu turniejów indywidualnych obowiązuje wpisowe - za każdy turniej 
w Indywidualnych Mistrzostwach Częstochowy w Szachach: szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych  10,-zł 
W trakcie turniejów wykorzystywany będzie elektroniczny system informacji o kojarzeniach i zgłaszaniu wyników. Do obsługi systemu wykorzystywane będą karty elektroniczne. Koszt spersonalizowanej karty wynosi 15,- zł. (płatne jednorazowo w momencie wydania karty). Karta ważna jest w czasie całego cyklu i innych imprez organizowanych przez UKS HETMAN Częstochowa. 





Niepełnoletni uczestnicy biorą udział w  turniejach pod opieką rodziców lub opiekunów. Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  i przekazywanie danych osobowych w zakresie  związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Uczestnicy oraz ich prawni opiekunowie wyrażają również zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”), przez Organizatorów XXVIII Cyklu Grand Prix Częstochowy w Szachach. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji cyklu.

