Regulamin
II Turnieju Szachowego
o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce

Cele turnieju:


Popularyzacja gry w szachy .



Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz dorosłych.



Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).



Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.



Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizator:
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce,
tel. 71-314-12-89, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl
Patronat:
Wójt Gminy Dobroszyce
Czas i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. / w sobotę / od godz. 9.00 w sali Gminnego
Centrum Kultury w Dobroszycach.
Uczestnicy:


Turniej przeznaczony jest, w pierwszej kolejności, dla mieszkańców Gminy Dobroszyce.



Organizator dopuszcza do turnieju zawodników z gmin ościennych powiatu oleśnickiego.



Organizator ogranicza liczbę startujących zawodników – do 40.



W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:

.

Kategoria Juniorzy młodsi – do 15 roku życia



Kategoria Juniorzy – od 15 do 18 roku życia



Kategoria Seniorzy - powyżej 18 roku życia

Zgłoszenia do Turnieju:
Kartę zgłoszenia oraz klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych / załącznik nr 1 / należy
wypełnić i dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną na adres : biuro@gckdobroszyce.pl
do dnia 04 kwietnia 2019 r.
Zasady gry:


Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 10 minut + 5
sekund na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek w zależności od ilości
zgłoszeń.)



Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich
równości o zajętych miejscach decydują kolejno:



średni Buchholz,



Buchholz,



ilość zwycięstw,



progres



Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Artur Paprocki.

Terminarz rozgrywek:
Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie podany przed rozpoczęciem Turnieju.

Nagrody :
 Dyplomy i puchary dla uczestników, którzy uplasują się na miejscach I-III
w poszczególnych kategoriach.
 Dyplom i puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju.
 Dyplom i puchar dla najstarszego zawodnika turnieju.
 Dyplom i puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju.

Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

