
 

Cel rozgrywek  

- popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych  

- wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

   

Organizatorzy 

- Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 

- Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy – LUKKS Kielce 

 

Termin i miejsce  

Zawody rozegrane zostaną 12.01.2020 r. (niedziela) w Galerii Echo w Kielcach,  

Weryfikacja zawodników o 14:00 

Rozpoczęcie turnieju o 14:30 

Przewidywane zakończenie  17:15 

 

Warunki uczestnictwa  

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy szachiści, którzy potwierdzą swój udział do dnia 

10.01.2020 r.  smsowo – pod numerem tel. 663-222-355, z podaniem imienia i nazwiska 

zawodnika, daty urodzenia, posiadanej kategorii. 

W zawodach obowiązuje dobrowolne wpisowe w całości przeznaczone 

 na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla dzieci medycyny zabiegowej. 

 



Osoby zgłaszające się w dniu zawodów zostaną przyjęte do turnieju w miarę wolnych miejsc. 

 

System rozgrywek  

Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.  

Tempo gry - 10 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii. 

Turniej rozegrany zostanie w 1 grupie  

 

  Program turnieju   

-  14:00 – weryfikacja zawodników 

-  14:20 odprawa techniczna  

-  14:30 – otwarcie turnieju, I runda 

-  17:00 planowane zakończenie turnieju 

 

Sędziowanie 

W turnieju obowiązują przepisy gry według aktualnego kodeksu PZSzach.    

Sędziego zawodów powołuje organizator. 

 

Nagrody 

Miejsca I-VI - dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.  

 

Sprawy różne: 

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju. 

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.  

Decyzje sędziego podczas trwania turnieju są ostateczne. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

 

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na: 

 utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, 

 korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz 

przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie 

prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami 

(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, 

 przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do 

udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.  

Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

ORGANIZATORZY 

 


