
REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO

I. Cel

1. Popularyzacja gry w szachy w Gminie Myszków.

2. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.

3. Propagowanie zasad fair – play

4. Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

5. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

II. Organizator

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Miedzianej 3 w Myszkowie.

III. Termin, godzina i miejsce

11 listopada 2021 r. (czwartek)

godzina: 10:00

sala gimnastyczna MOSiR Myszków przy ul. Miedzianej 3

IV. Warunki uczestnictwa

Ze  względu  na  zgłoszenie  zbyt  małej  ilości  chętnych  do  turnieju  dla  szkół  ponadpodstawowych,

informujemy  iż  w  tej  kategorii  turniej  nie  będzie  rozgrywany,  a  zamiennie  kategoria  dla  szkół

podstawowych zostanie podzielona na dwie.

Turnieje będa rozgrywane w dwóch kategoriach:

- kat. szkoły podstawowe kl. I-III

- kat. szkoły podstawowe kl. IV-VIII

Turniej skierowany jest do dzieci i młodzieży. Chętni proszeni są o zgłaszanie się :

- telefonicznie pod nr 606-263-870 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00)

lub na adres e-mail: a.kitala@mosirmyszkow.pl

V. Termin zgłoszeń

Zgłoszenia uczestników przyjmowane do dnia 29 października 2021 r.

Uczestnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na turniej jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym Organizatora.
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VI. System i tempo gry

System turnieju uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników.

VII. Oświadczenia uczestników

Oświadczenia dla uczestników do pobrania na naszej stronie internetowej www.mosirmyszkow.pl lub do

odebrania w dziale sportu MOSiR Myszków od poniedziałku do piątku do godz. 14:00 lub  w dniu turnieju.

Wypełnione Oświadczenia sa niezbędne do uczestnictwa, a ich zwrotu prosimy dokonać bezpośrednio

przed rozpoczęciem turnieju do organizatora w dniu 11 listopada 2021 r. 

VIII. Puchary, statuetki, dyplomy, certyfikaty

puchar – za zajęcie I miejsca w kat. szkoły podstawowe kl. I-III

puchar – za zajęcie I miejsca w kat. szkoły podstawowe kl. IV- VIII

statuetki – za zajęcie II I III miejsca w kat. szkoły podstawowe kl. I-III

statuetki – za zajęcie II I III miejsca w kat. szkoły podstawowe kl. IV- VIII

dodatkowo statuetka – dla najmłodszego uczestnika turnieju (decyduje dzień miesiąc i rok urodzenia)

dyplomy – za zajęte miejsca (I-III), dla najmłodszego uczestnika (decyduje dzień miesiąc i rok urodzenia)

certyfikaty udziału - dla wszystkich uczestników

IX. Ustalenia końćowe

1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.

2. Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.

3. Grających obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.

4. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

5. Zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronie internetowej www.mosirmyszkow.pl , stronie fcb 

MOSiR Myszków oraz w lokalnej prasie.

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

1. utrwalanie swojego wizerunku przez Organizatora

2. korzystanie przez organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi

na organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania

wizerunkiem  uczestnika  i  jego  nagraniami  (fotograficznymi,  audiowizualnymi,  dźwiękowymi)

zarejestrowanymi w związku z turniejem.

3.  przetwarzanie  przez  organizatora  jego  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  do  udziału  

w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będa u organizatora.

                                                                                                                  Organizator
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