
REGULAMIN 
 

IV Wiosenny Turniej Szachowy w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Kluczborku 
                       

 I. Organizator 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kluczborku 

2. Stowarzyszenie „Zawsze Razem” w Kluczborku 

II. Termin i miejsce rozgrywek 

1. Turniej odbędzie się dnia 24.03.2019 r. (niedziela), o godzinie 9:30 

2. Miejsce rozgrywek: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kluczborku ul. Byczyńska 7 46-200 Kluczbork sala multimedialna  

na Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. 

III. Cel 

1. Popularyzacja sportu szachowego. 

2. Integracja wielopokoleniowa szachistów Kluczborka i okolic. 

IV. Uczestnictwo 

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

względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy.  

2. Zapisy odbędą się bezpośrednio przed turniejem od godziny 9:00 do 9:30. 

3. Wpisowe: dobrowolna wpłata na Radę Rodziców 

V. System rozgrywek 

1. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 

2. Tempo gry - 15 minut dla każdego zawodnika. 

3. W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

VI. Nagrody 

1. Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji OPEN – puchar.  

2. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji junior młodszy – rocznik do 2007 i młodsi – puchary, 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji junior starszy – rocznik od 2000 do 2006 – puchary, 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji senior – rocznik do 1999 – puchary, dyplomy i 

nagrody rzeczowe.  

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu 

turnieju. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia w całości sprzęt szachowy. 

2. W trakcie turnieju do dyspozycji kawa, herbata, słodki poczęstunek. 

3. 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.  

4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 

fotograficznych i filmowych z zawodów w celach promocyjnych.  

6. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na 

własną odpowiedzialność.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów regulaminu. 

 


