SUŁKOWICKA JESIEŃ SZACHOWA 2021
- komunikat turniejowy
1. Organizator: Sułkowicki Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, MAT Myślenice
2. Patronat
 Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk
3. Cel:







Umożliwienie sportowej rywalizacji miłośnikom królewskiej gry
Możliwość uzyskania normy na kategorię do II kategorii włącznie
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
Organizacja wolnego czasu
Promocja Ośrodka Kultury w Sułkowicach

4. Termin i miejsce zawodów:
 Zawody odbędą się 04 - 05 grudnia 2021 (sobota, niedziela)
 Miejsce: Sułkowicki Ośrodek Kultury, Sułkowice ul. 1-go Maja 70.
 Zgłoszenia do czwartku 02.12.2021, a po tym terminie jedynie w miarę wolnych miejsc.
Harmonogram rozgrywek
04 grudnia (sobota)




8:30-9:10 przyjmowanie wpłat i potwierdzanie udziału
9:15 nastąpi zamknięcie listy startowej
9.30 start I rundy ( w sobotę rozegrane zostaną rundy I-IV)

05 grudnia (niedziela)



9:00 start V-tej rundy
ok. 15:00 Zakończenie turnieju i rozdanie nagród

5. System rozgrywek:
Prawo startu ma każdy zawodnik, niezależnie od miejsca zamieszkania, którego zgłoszenie
zostanie przyjęte przez Organizatorów. Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach
Grupa A - zawodnicy powyżej rankingu krajowego 1400 i wszyscy posiadający ranking
międzynarodowy (przewidziane ok. 30 osób)
Grupa B- zawodnicy do rankingu krajowego 1400(przewidziane ok. 60 osób)
W turnieju mogą brać udział juniorzy i seniorzy.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem P 30+30.
W przypadku małej liczby uczestników w danej grupie może zostać zastosowany system kołowy.
Partie będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej rundy. W zawodach
obowiązuje prowadzenie zapisu partii, z którego to obowiązku mogą zostać zwolnieni uczniowie
do II klasy szkoły podstawowej. W takim przypadku dziecko nie zapisujące partii ma zmniejszony
czas do namysłu o 10 minut z wyjątkiem sytuacji gdy przebiegu gry nie notują obaj grający
zawodnicy.

6. Wpisowe do zawodów wynosi 30 zł. W tej kwocie zostało wliczone 5 zł opłaty klasyfikacyjnorankingowej, z której zwolnieni będą posiadacze II i wyższych kategorii szachowych.
7. Nagrody
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca 1-10 w każdej grupie oraz
pamiątkowe dyplomy. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w zakończeniu.
Przewidziane drobne upominki dla wszystkich zawodników.
Dodatkowe nagrody dla mieszkańców Gminy Sułkowice (w grupie A i B zostanie wyróżnionych po
dwóch najlepszych zawodników reprezentujących Gminę Sułkowice)
8. Zgłoszenia

1.
2.
3.
4.
5.

Udział w turnieju należy zgłaszać poprzez internetowy serwis turniejowy chessarbiter, mailowo:
matmyslenice@wp.pl, albo pod nr tel. 607808466, albo poprzez Sułkowicki Ośrodek Kultury
Przy zgłoszeniu prosimy o podanie:
Imienia i nazwiska,
Pełnej daty urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
Miejscowości lub nazwy klubu,
Rankingu szachowego,
Grupy turniejowej, w której zawodnik zamierza grać.
Potwierdzenie zgłoszenia zawodników w dniu turnieju do 9:10
Osoby nie zgłoszone w terminie będą uprawnione do gry tylko w miarę wolnych miejsc.

9. Postanowienia końcowe







Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego i organizatora turnieju.
Zawodnicy mogą posiadać telefony komórkowe, ale na sali gry muszą być one wyłączone i
niedostępne dla zawodnika (np. schowane w zamkniętym plecaku).
Nad osobami niepełnoletnimi opiekę wychowawczą sprawują rodzice (ew. trenerzy lub inni
wskazani opiekunowie). Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w niniejszym
regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji. W szczególności organizator zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zasad sanitarnych mających na celu przeciwdziałanie rozszerzaniu się pandemii
COVID-19.
Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na potrzeby
zawodów zgodnie z RODO, a w szczególności na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do przeprowadzenia turnieju (wraz ze sprawozdawczością), utrwalenie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją turnieju.

Informacje dodatkowe:


W czasie zawodów czynny będzie bufet.

Organizatorzy

