REGULAMIN
SZACHOWEJ LIGI SZKÓŁ CHORZOWA
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
I.

ORGANIZATORZY:
1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzowa
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

II.

CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, ZSS itp.)
2. Wyłonienie czołowych drużyn szkolnych i najlepszych zawodników

III.

UCZESTNICY:
1. W zawodach uczestniczą drużyny reprezentujące szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne z terenu miasta Chorzowa
2. Każda szkoła ma prawo do zgłoszenia tylko jednej drużyny
3. Szkoła wystawia reprezentację w 3 – osobowym składzie

IV.

SYSTEM ROZGRYWEK:
1. System szwajcarski 7 rund; tempo 10 minut dla zawodnika; wszystkie drużyny grają
w jednej grupie (klasyfikacja końcowa – odrębna, w każdej grupie poszczególnych
drużyn)
2. Obowiązują przepisy gry Kodeksu Szachowego PZSzach

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Dokonanie imiennego zgłoszenia drużyny na załączonym wzorze do niniejszego
Regulaminu na adres organizatora do 03.02.2017 r.
Młodzieżowy Dom Kultury
41-500 Chorzów, ul. Lompy 13; e-mail: sekretariat@mdkchorzow.pl

VI.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy 13 (sala widowiskowa) – 08.02.2017 r.
godz. 10.00
VII. HARMONOGRAM TURNIEJU:
9.30 – 9.45 – potwierdzenie zgłoszenia drużyny do rozgrywek
10. 00 – otwarcie turnieju; rundy I – VII
ok. 13.30 – planowane zakończenie rozgrywek
VIII. NAGRODY:
W każdej grupie szkół, bez względu na liczbę drużyn, zwycięski zespół otrzymuje:
1. Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa, dyplom oraz drobne upominki dla każdego z trzech
zawodników
2. Za zajęcie II – III miejsca drużyny otrzymują dyplomy uznania
3. Zdobywcy pierwszych miejsc na wszystkich trzech szachownicach otrzymują dyplomy
oraz nagrody indywidualne

IX.

UWAGI KOŃCOWE:
1. Za punktualne przybycie drużyny na zawody oraz zachowanie zawodników odpowiadają
opiekunowie szkolnych drużyn.
2. Prawo interpretacji regulaminu w kwestiach w nim nie ujętych leży w kompetencji
organizatorów i sędziego zawodów.
3. Ponadto wszystkie sprawy sporne rozpatruje sędzia zawodów, którego decyzja jest
ostateczna.
4. W trakcie turnieju będą wykonywane zdjęcia uczestnikom zawodów, które będą
publikowane na stronie internetowej www.mdkchorzow.pl i w mediach, w celach promocji
turnieju oraz działań Młodzieżowego Domu Kultury
5. Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją regulaminu zawodów oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników przez
organizatora w celach związanych z turniejem (ustawa z 29.08.1997 r o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997).
6. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

KARTA ZGŁOSZENIA
DO
SZACHOWEJ LIGI SZKÓŁ CHORZOWA
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Zgłoszenie drużyny
Nazwa szkoły ……………………………………………………………………..

Szachownica

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

I
II
III

Zgłaszam drużynę do rozgrywek szachowych, stwierdzając jednocześnie,
iż rodzice/opiekunowie prawni w/w uczniów zapoznali się z regulaminem oraz
wyrażają zgodę na udział ich dzieci w zawodach szachowych.

Opiekun …………………………………………………………………………..

………………………
(pieczęć szkoły)

Chorzów, dnia ……………

……………………………..
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

