Komunikat/Regulamin

„IV Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MDK nr 1 Bytom”
ORGANIZATOR:
Sekcja Szachowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
Iwona Kaula - iwonakaula@poczta.onet.pl
TERMIN i MIEJSCE:
11-12 maja 2019, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Bytom, ul. Powstańców
Warszawskich 12.
UCZESTNICTWO:
Juniorzy: sekcji szachowej MDK nr 1 w Bytomiu oraz klubów partnerskich.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
TEMPO GRY:
30 minut + 30 sekund na partię dla każdego zawodnika od pierwszego ruchu
(P’30+30”).
HARMONOGRAM TURNIEJU:
11.05.2019
930-945 potwierdzenie udziału w zawodach u sędziego
I runda o godz. 1000
II runda planowana zaraz po zakończeniu rundy I
Po zakończeniu rundy II przerwa na poczęstunek
III runda o godz. 1430
IV runda – planowana zaraz po zakończeniu rundy III
12.05.2019
V runda o godz. 1000
VI i VII runda – planowane są zaraz po zakończeniu rundy poprzedniej.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest 20 minut po zakończeniu
ostatniej partii.
NAGRODY:
W turnieju można uzyskać II kategorię szachową (I kategorię kobiecą).
Puchar za zdobycie I miejsca oraz nagrody za miejsca I-III.
Przewidziane są nagrody dodatkowe.
WPISOWE:
40 PLN – opłata turniejowa, w tym klasyfikacyjna (płatne przed pierwszą rundą).
ZGŁOSZENIE:
Zgłoszenie
bezpośrednio
przez
stronę
turnieju
lub
na
adres
roman.kaula@gmail.com. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać: imię i nazwisko,
datę urodzenia, nazwę klubu, kategorię. O przyjęciu do turnieju decyduje
Organizator. Liczba miejsc w turnieju ograniczona.

UWAGI KOŃCOWE:
Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Polskiego Związku Szachowego.
Sędziują: Roman Kaula – sędzia główny, Iwona Kaula – asystent sędziego.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego
zawodów.
Zdjęcia wykonywane uczestnikom zawodów
internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.

będą

publikowane

na

stronie

Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją regulaminu zawodów oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników
przez organizatorów w celach związanych z turniejem (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 1000).

