
REGULAMIN   

Mikołajkowego Otwartego  Turnieju Szachowego P-15  

I. Organizator   

1. Organizatorem Turnieju jest Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „GRYF” Kietrz 
oraz MGOK w Kietrzu. 

II. Termin i miejsce rozgrywek   

Turniej odbędzie się w dniu 03 grudnia  2017 r. o godz.10.00.  

Potwierdzenie udziału  do godz.9.40.  

Zamknięcie listy startowej o godz.9.45  

Miejsce rozgrywek:  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20, 48-
130 Kietrz.  

III. Cele turnieju szachowego  

1.      Popularyzacja i promocja sportu szachowego wśród mieszkańców Gminy Kietrz . 
Zwiększenie zainteresowania szachami wśród dzieci i młodzieży.  

2.      Aktywizacja sportowa społeczeństwa Gminy Kietrz. 

IV .Warunki uczestnictwa  

1. Turniej ma charakter otwarty,  dlatego  mogą w nim brać udział wszyscy chętni.   

2. Do turnieju można zgłaszać się drogą mailową, telefonicznie,faksem:    

e-mail: gilcze @onet.pl 

tel.kom.: +48 537 875 235 - Czesław Gil  

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, przynależność 
klubową, ranking, kategorię szachową.  

Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 
01.12.2017r. (piątek). Zawodnicy zgłoszeni  po tym terminie lub w dniu turnieju, mogą być przyjęci   
w miarę wolnych miejsc.   

W turnieju obowiązuje klasyfikacja:  

- OPEN,  
- Kobiety,   

- juniorzy:  do 16 lat   

- seniorzy: 55+. 

V. System rozgrywek   

1.Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.  



2. Tempo gry - 15 minut dla każdego zawodnika.  

 VI. Nagrody  

1. Za zajęcie I, II, III miejsca  w kategorii:  OPEN, juniorzy do 16 lat: puchary oraz nagrody 
rzeczowe.  

2. Za zajęcie I  miejsca w pozostałych kategoriach: ”Kobiety”, „55+”- puchary + nagrody rzeczowe. 

 VII. Sędziowanie  

 W turnieju obowiązują przepisy PZSzach.  

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zapewnia w całości sprzęt szachowy.  

2. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.  

3. Organizator  zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub  szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością lub udziałem uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności. 

Każdy uczestnik imprezy biorąc w niej udział, w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na 
własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni 
ich opiekunowie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków uczestników w 
materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych. 

 Każdy uczestniczący w turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 
przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 

Organizator 

  

 


