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Finał XX Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkół w ramach
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady
Województwa Podkarpackiego na 2018 rok
Górno, dn. 24 i 25 maja 2018 r.
1. Cel.
• wyłonienie indywidualnych mistrzów szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych
.
2. Organizatorzy:
Głównym Organizatorem jest Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie przy
współudziale:
• Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie,
• Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
• Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim,
• Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.
,
3. Rozgrywki finałowe:
Finały zostaną rozegrane w Wiejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnie;
36-051 Górno, ul. Sportowa 1

Zapisy do turnieju do 20 maja 2018 r.
Odprawy techniczne od godz. 8.30 do 9.00.
I runda o godz. 9.30
W dniu 24 maja 2018 roku (czwartek) – Igrzyska Dzieci:
• Grupa A) klasy I-III dziewczęta (2008 i młodsze)
•

Grupa B) klasy I-III chłopcy (2008 i młodsi)

•

Grupa C) klasy IV-VI dziewczęta (2005 – 2006 – 2007)

•

Grupa D) klasy IV-VI chłopcy (2005 – 2006 – 2007)

W dniu 25 maja 2018 roku (piątek) – Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada
• Grupa A) IMS dziewcząt (2002 – 2003 – 2004)
•

Grupa B) IMS chłopców (2002 – 2003 – 2004)

•

Grupa C) Licealiada dziewcząt (1998 i młodsze)

•

Grupa D) Licealiada chłopców (1998 i młodsi)

W finałach startują:
- zawodnicy, którzy zajęli 1-3 miejsca w eliminacjach powiatowych,
- zawodnicy posiadający drugą (II) i wyższą kategorię szachową.
Rozgrywki finałowe zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7- rund.
Tempo gry wynosi 10 minut dla zawodnika na partię.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów finałowych celem wprowadzenia do komputera należy
bezpośrednio zapisać na stronie:
a) Igrzyska Dzieci - klasy I-III chłopcy
b) Igrzyska Dzieci - klasy IV-VI chłopcy
c) Igrzyska Dzieci - klasy I-III dziewczęta
d) Igrzyska Dzieci - klasy IV-VI dziewczęta
a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - chłopcy
c) Licealiada - dziewczęta
d) Licealiada - chłopcy
Zawodnicy nie zgłoszeni wcześniej do zawodów nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek
finałowych.
Zgłoszenia wypełniać wg przedstawionej Tabeli:
Lp. Nazwisko i Imię
Szkoła
data urodzenia
1. KOWALSKI, Piotr
SP Nr 1 w Mielcu
20-12-2000
2. KOWALSKI, Adam Gimnazjum Nr 4 w Rzeszowie
20-12-2000

Kategoria szachowa
IV
b.k.

5. Wyróżnienia i nagrody.
Fundatorem pucharów, medali i dyplomów są:
- Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
- Podkarpacki Wojewódzki SZS w Rzeszowie,
- Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz
pozyskani Sponsorzy.
6. Sędziowanie.
Sędzią głównym zawodów jest: Roman Wąsik, sędzia klasy FIDE.
Telefon: 792 183 588 e-mail; wasikroman21@gmail.com
7. Uwagi końcowe:
Obowiązują przepisy kodeksu szachowego z 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami.
Koszty uczestnictwa ponoszą delegujące zawodników - szkoły, kluby lub rodzice.
Opiekę nad uczestnikami sprawują pełnoletni opiekunowie.
Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
O kolejności miejsc w turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku równej
ilości:
- średni Buchholz
- pełny Buchholz
- progress
- bezpośredni wynik partii
- dodatkowa partia

8. Postanowienia końcowe:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest przestrzegać Regulamin na sali gry;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie graczy;
Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki
delegujące lub rodzice;
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie
z poszczególnych szkół;
Prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego Głównego, a Regulaminu do
Organizatorów;
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez
uczestników w czasie trwania Turnieju, oraz zniszczenia rzeczy należących do
uczestników dokonanych przez innych uczestników;
uczestnik Turnieju, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny
uczestnika, wyraża zgodę na:
✓ przetwarzanie danych osobowych przed Administratora danych, którym są
Organizatorzy Turnieju, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.
U.02.101.926 ze zmn.),
✓ wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu
wykonanego podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania
i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem,
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości
zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich
publikacji,
a także do ich prezentowania publicznie związanych
z działalnością Organizatora;
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie
naruszają praw nabytych uczestników Turnieju - Regulamin Turnieju będzie
obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie chessarbiter.com;
Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy.
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