REGULAMIN
Mistrzostwa Gminy Włoszakowice w szachach drużynowych
Mistrzostwa ZSO Włoszakowice w szachach drużynowych
IV edycja
I. CELE TURNIEJU:
- promocja Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
-podnoszenie poziomu gry w szachy
-promocja środowiska szachowego
II. TERMIN ZAWODÓW:
8 czerwca 2018 piątek o godz. 15.00, weryfikacja drużyn do 14.45.
III. MIEJSCE ROZGRYWEK:
- sala 122 -127 Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach budynek A
Ul.K.Kurpińskiego 30
IV. ORGANIZATORZY:
- ZSO Włoszakowice
- UKS ZSO Włoszakowice
V.

UCZESTNICY:
- w turnieju mogą brać udział drużyny reprezentujące 1 klasę szkolną złożone z pięciu osób, w tym co
najmniej jedna dziewczyna. Klasa wystawia dowolną liczbę drużyn. W turnieju mogą wziąć udział klasy ze
szkół z terenu gminy Włoszakowice. Zgłoszenia uczestników – lista z pieczątką szkoły dla zawodników spoza
Włoszakowic - proszę przekazać do 1 czerwca 2018 r.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
- 7 rund systemem szwajcarskim w tempie po 15 minut dla każdego zawodnika, regulamin szachów
szybkich, kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter. O kolejności końcowej decydują: punkty
meczowe, cząstkowe (zawodników), wynik bezpośredniego spotkania, punkty na pierwszej szachownicy, a
potem wyniki na kolejnych szachowniczach.
VII. SĘDZIOWANIE:
- zawody będzie prowadził sędzia klasy III Miłosz Walkowski przy pomocy sędziów rundowych.
VIII. NAGRODY:
- Puchar Wójta Gminy Włoszakowice otrzyma drużyna złożona z zawodników z terenu gminy Włoszakowice
- osobna klasyfikacja drużyn składających się tylko z uczniów ZSO - nagroda: Puchar Dyrektora Szkoły
IX. ZGŁOSZENIA:
- w treści zgłoszenia powinna być nazwa drużyny, nazwisko kapitana i zawodników (w kolejności grających
na szachownicach - 1,2. W trakcie turnieju kolejność zawodników na szachownicy nie może ulec zmianie, a
zawodnik na pierwszej szachownicy siada przy szachownicy znajdującej się od strony stanowiska
sędziego), kategoria szachowa, rok urodzenia i miejscowość,
- zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: 1.wiesia-walkowska@wp.pl lub telefonicznie 697406404 lub
osobiście u organizatora turnieju.
XI.
WPISOWE:
Wpisowego nie pobiera się.
Zgłoszenie do zawodów oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez organizatora
do promowania wydarzenia.
Uczestnicy ubezpieczają się NW we własnym zakresie.
Opłacenie wpisowego oznacza, że stan zdrowia uczestników pozwala według wiedzy zgłaszającego na udział w
takim turnieju.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Obowiązują nowe przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. dla szachów szybkich. Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji regulaminu wynikających z jego potrzeb organizacyjnych, decyzje sędziego głównego są
ostateczne.

Kierownik turnieju: Wiesława Walkowska

