TURNIEJ SZACHOWY W ROKITNIE
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Otwarty turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Przytoczna
1. CEL:
· popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
integracja środowiska szachowego,
odkrywanie talentów szachowych wśród dzieci i młodzieży,
pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
rywalizacja sportowa.
1. ORGANIZATORZY:
Gmina Przytoczna
Klub Szachowy „64” Zielona Góra
Gminny Ośrodek Kultury
III. SĘDZIA ZAWODÓW:
· Krzysztof Heba
hebakrzysztof@gmail.com

tel. 603 431 665

1. MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWEK:
· Rokitno – świetlica wiejska
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00
1. TEMPO I SYSTEM ROZGRYWEK:
-Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika na partię,
– Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim
na dystansie 9 rund.
1. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Turniej ma charakter otwarty. W zawodach mogą wziąć
udział wszyscy chętni, miłośnicy i sympatycy gry
królewskiej. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres

mailowy bądź telefoniczny sędziego zawodów.
Zapisy będą również w dniu turnieju do godz. 9:50.
Krzysztof Heba
hebakrzysztof@gmail.com
603 431 665

tel.

VII. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
I miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.
II miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.
III miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.
VIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE
–

Na

sali

gry

obowiązują

zasady

dobrego

zachowania

umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii.
– Opiekę wychowawczą osób niepełnoletnich podczas zawodów
sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE,
we współpracy z Organizatorem.
1. SPRAWY RÓŻNE
– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatora oraz sędziego zawodów,
– Kierownik turnieju zastrzega
zawodników zapisanych na turniej.

sobie,

ostateczny

dobór

– Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na zasady zawarte w Komunikacie Organizacyjnym i jednocześnie
wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby
organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia Turnieju,
wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Uczestnicy Turnieju
mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania.
– Organizator zapewnia smaczny poczęstunek.

Z szachowym pozdrowieniem
Bartłomiej Kucharyk
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