OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA MOKIS
Komunikat organizacyjny
Gospodarzem i głównym organizatorem turnieju jest MOKIS Pyskowice.
I.

Organizator:

 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, 44-120 Pyskowice ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 27
 Szkoła szachowa Hetman Gliwice
II.

Termin i miejsce:

25.11.2017r. (sobota)
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Pyskowice ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego 27
 9.30 zamknięcie listy startowej
III.

System rozgrywek i tempo gry:
 zawody odbędą się w formie turnieju indywidualnego (wszyscy grają
razem) i będą przeprowadzone systemem szwajcarskim
 tempo gry na zawodnika 15 minut
 zawodnicy rozegrają 7 rund
 o kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, w dalszej
kolejności wartościowanie Bucholtza
 wszystkie spory rozstrzygać będzie Sędzia Główny

IV.

Warunki uczestnictwa:
 turniej ma charakter otwarty
 zgłoszenia do turnieju na adres e-mail
zawody@mokis.pyskowice.pl bądź telefonicznie 32 333-20-95 ,
nieprzekraczalnie do dnia 15.11.2017r.
 liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na warunki lokalowe (do 120
osób)
 wstęp wolny (brak opłaty startowej)

V.










VI.

 w dniu zawodów należy potwierdzić udział na miejscu do godz.
9.30
Nagrody:
puchar 1-3 w klasyfikacji ogólnej
nagrody rzeczowe do 6 m-c (w zależności od liczby zgłoszonych liczba
nagród może się powiększyć)
puchar 1-3 w grupie wiekowej 2010 i młodsi
puchar 1-3 w grupie wiekowej 2008 i młodsi
puchar 1-3 w klasyfikacji kobiet
nagroda dla najmłodszego i najstarszego zawodnika
dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników
warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na sali podczas
zakończenia zawodów
nagrody się nie łączą

Sędziowanie:
 W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu
Szachowego
 Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju są
ostateczne

VII. Inne:
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników
w zawodach
 zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 udział w turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem praw do nieodpłatnego
wykorzystania danych osobowych uczestników (imię, nazwisko,
wizerunek) na stronach internetowych organizatorów w celu
zamieszczania wyników przeprowadzonego Turnieju
 kibice mogą przebywać na sali gry
 ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju

