
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy

Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim
Stowarzyszenie „Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych”

zapraszają na

I Niepodległościowy Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Turniej odbędzie się w poniedziałek, 12  listopada 2022r. o godz. 14.00 w Miejsko - Gminnym 
Centrum Kultury w Oleśnicy, ul. Rynek 12.

Regulamin turnieju szachowego:
1. Sposób organizacji Turnieju:

System rozgrywek szwajcarski na dystansie 9  rund, kojarzenie komputerowe – systemem
szwajcarskim.  Tempo  gry  5  minut  na  zawodnika  i  za  każde  posunięcie  pięć  sekund
dodatkowe. Miejsca w turnieju będą ustalone na podstawie ilości zdobytych punktów. 
W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowej ilości punktów, o kolejności miejsc
zadecydują kolejno:

- wartościowanie średnie Buchholza,
- wartościowanie pełne Buchholza, 
- liczba zwycięstw, 
- progres, 
- uzyskany ranking.

2. Sędziowanie Turnieju: 
Sędzia Polskiego Związku Szachowego: Przemysław Kopacz - Sędzia główny.

3. Ostateczny termin składania zgłoszeń:
Termin  zgłoszenia  uczestników  do  Turnieju  upływa  dnia  9  listopada  2022  r.  Karta
zgłoszeniowa do I Niepodległościowego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Miasta
i  Gminy  Oleśnica  jest  załącznikiem  do  niniejszego  Regulaminu.  Zgłoszenia  prosimy
przesyłać na adres mailowy centrum@gminaolesnica.pl lub osobiście pod adresem: Miejsko
– Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy, Rynek 12, 28- 220 Oleśnica. Kontakt telefoniczny
798 898 630. Limit miejsc jest ograniczony, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu oraz prawo dokonania niezbędnych zmian przysługuje
Sędziemu głównemu turnieju i Organizatorom.

Uwagi:
Potwierdzenie udziału uczestnika w turnieju w dniu zawodów odbywa się do godz. 13.50.
Uczestnicy  zawodów  ubezpieczają  się  we  własnym  zakresie. Ostateczna  interpretacja
Regulaminu należy do organizatora. Za zachowanie zawodników małoletnich odpowiadają
ich  opiekunowie.  W  trakcie  Turnieju  obowiązują  aktualne  przepisy  FIDE  i  Kodeksu
Szachowego PZSzach. Turniej nie jest zgłoszony do FIDE.

Udział  w  turnieju  oznacza  zgodę  na  publikację  danych  oraz  wizerunku  (zdjęcia)
w  materiałach  organizatora  na  potrzeby  dokumentacji  oraz  promocji  zawodów  (ustawa
o  ochronie  danych  osobowych  Dz.  U.  2016  poz.  922).  Udział  w  turnieju  oznacza  
akceptację powyższych zasad przez zawodnika i opiekunów prawnych dziecka.
Turniej odbędzie się w obowiązujących warunkach bezpieczeństwa sanitarnego ze względu 
na COVID-19.
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