TURNIEJ KLASYFIKACYJNY NA KATEGORIE
1. ORGANIZATOR
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Fundacja Promocji Solidarności
2. TERMIN I MIEJSCE
Sobota 31.07.2021 r., potwierdzenie uczestnictwa w godzinach 9.00-9.45. I runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.
Sala BHP Stoczni Gdańskiej, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Gdańsku, ul. ks. J. Popiełuszki 6
3. UCZESTNICTWO, SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z rankingiem PZSzach 1000-1250 (bez kategorii szachowej, V kategorie
i IV kobiece). Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Tempo gry wynosi 30 minut na zawodnika na całą partię.
4. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wpisowe wpłacone do dnia 27.07.2021 wynosi 30 zł, po tym terminie jego wysokość wzrasta o 50% i wynosi 45 zł.
Wpisowe należy przesyłać na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego:
13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 do dnia 29.07.2021 r.
Zapisy do dnia 30.07.2021 r. poprzez serwis na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2085/
Istnieje również możliwość zgłoszenia lub mailowo: kadra-szachy@wp.pl lub sms 530-530-300.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).
5. NAGRODY
I miejsce – puchar + elektroniczny zegar szachowy DGT 2010
Najlepsza kobieta – statuetka + nagroda rzeczowa
Najlepszy junior do lat 18 – statuetka + nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik z NSZZ Solidarność – statuetka + nagroda rzeczowa
Nagrody rzeczowe otrzymuje minimum 15% uczestników, dla wszystkich upominki.
Dodatkowa nagroda losowana wśród nienagrodzonych zawodników.
6. UWAGI KOŃCOWE
Dodatkowych informacji udziela Wiesław Libura, tel. 530 530 300.
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach.
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.
W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie
z obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Polskiego
Związku Szachowego oraz Muzeum Sali BHP odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane przez
SANEPID.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należny do Organizatora.

