Regulamin
Turniej szachowy w grze aktywnej o Mistrzostwo Ferii Zimowych 2022
w Międzyzdrojach
1. Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach,
2. Cel rozgrywek:
- wyłonienie mistrza ferii zimowych 2022 r.
- popularyzacja szachów
- propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
3. Termin i miejsce rozgrywek:
Środa 9 lutego 2022 r. w godz. 12.00-15.00 - Sala Pomarańczowa/I piętro/ MDK Międzyzdroje,
4. Warunki uczestnictwa
W mistrzostwach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy bez względu na wiek i płeć - uczniowie szkół
podstawowych
5. System rozgrywek
Turniej zostanie przeprowadzony systemem każdy z każdym lub systemem szwajcarskim na dystansie V rund. System
rozgrywek uzależniony jest od ilości uczestników. Uczestnicy bez względu na wiek i płeć grają razem. Turniej
rozgrywany jest w ciągu jednego dnia. Tempo gry – po 15 min na zawodnika. Kolejność miejsc zgodnie z regułami
kodeksu szachowego.
6. Nagrody
Miejsca I- dyplom + nagroda
Miejsce II- dyplom + nagroda
Miejsce III - . dyplom + nagroda
oraz nagrody niespodzianki/ konkurs w rozwiązywaniu zadań/
7. Zgłoszenia
Zgłoszenia telefoniczne: sekretariat MDK 91/32 82 600 i osobiście w dniu rozpoczęcia turnieju tj. środa 9 lutego
2022 r. do godz. 12.00
8. Uwagi końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Obowiązują reguły Kodeksu Szachowego. Wyd. 1989 r.
3. Za zdolność do gry i stan zdrowia odpowiadają zawodnicy i ich opiekunowie.
4. Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
5. Za rzeczy pozostawione bez opieki i za wypadki zaistniałe z winy uczestnika Organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
6. Uczestnicy turnieju zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad i zaleceń sanitarnoepidemiologicznych obowiązujących w MDK Międzyzdroje
7. W kwestiach spornych, wyłączność interpretacji posiada organizator i sędzia zawodów.
8. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.
9. Każdy uczestnik turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenia, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
10. Sędzia - Bogdan W. tel. 609 984 999

