I Turniej Szachowy o tytuł
Mistrza Ośrodka Kultury w Wiśniowej
Ferie 2017
1. Organizatorem i fundatorem nagród jest
- Ośrodek Kultury w Wiśniowej
- Gminny Klub Sportowy „Szach-Mat Wiśniowa”
2. Cele
- Popularyzacja szachów w gminie Wiśniowa i okolicach
- Umożliwienie dzieciom rozwijania swoich zainteresowań
- Wyłonienie najlepszych szachistów
3. Termin i miejsce turnieju:
- Rozgrywki odbędą się 28.01.2017r. (sobota) w Sali Ośrodka Kultury w Wiśniowej,
Wiśniowa 136 od godziny 9:00.
Program zawodów:
Godzina 9:00 – 9:20 potwierdzenie udziału w turnieju.
Godzina 9:30 - 14:30 rozegranie partii I – IX.
Godzina 14:30 – 15:00 zakończenie zawodów, wręczenie nagród.
4. Warunki uczestnictwa:
- W turnieju mogą brać udział mieszkańcy powiatu Strzyżowskiego, którzy dokonają
zgłoszenia w terminie do dnia 26.01.2017r.
- Ilość miejsc ograniczona do 50 uczestników – o uczestnictwie decyduje kolejność
zgłoszenia, a potwierdzeniem uczestnictwa jest umieszczenie na liście startowej na stronie
http://www.chessarbiter.com
5. Sposób rozgrywek:
- Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
- Czas gry - 15 min na zawodnika.
- Turniej zostanie rozegrany bez podziału na grupy.
- Po turnieju zawodnicy zostaną rozdzieleni do grup w następujących kategoriach wiekowych:
• Rok urodzenia 2000 i starsi.
• Rok urodzenia 2001 - 2005
• Rok urodzenia 2006 i młodsi.

6. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 26.01.2017r. na adres lesniak_mateusz@wp.pl lub
poprzez stronę http://www.chessarbiter.com
- Zgłoszenia powinny zawierać:
• Imię i nazwisko zawodnika
• Dokładną datę urodzenia
• Posiadaną kategorię szachową
• Nazwę klubu lub miejscowości jaką reprezentuje zawodnik
7. Nagrody:
- Przewidziane są puchary oraz dyplomy dla 3 najlepszych zawodników z każdej grupy
wiekowej.
- Pamiątkowy dyplom oraz upominek dla każdego uczestnika zawodów.
8. Sprawy organizacyjne:
- W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.
- Sędzią zawodów będzie Pan Mateusz Leśniak, tel. 796-507-067
Uwaga!
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za przejazd zawodników na miejsce rozgrywek.
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora oraz sędziego
głównego.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby partii oraz tempa gry.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

