ZAPRASZAMY

ORGANIZATOR: Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice.
WSPÓŁORGANIZATORZY: Szkoła Podstawowa nr 8, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Chojnicach.
CEL IMPREZY:
Popularyzacja „Królewskiej gry” wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców regionów: pomorskiego
i kujawsko-pomorskiego, a także wszystkich zainteresowanych szachistów z kraju i zagranicy.
Wyłonienie najlepszych zawodników turnieju,
Rozbudzanie konstruktywnej rywalizacji w atmosferze zmagań fair – play.
Podnoszenie umiejętności szachowych uczestników.
Integracja lokalnego środowiska poprzez sportowe zmagania.
Integracja adeptów „Królewskiej Gry” poprzez sportowe zmagania w konstruktywnej atmosferze rywalizacji fair –
play oraz w myśl sentencji Światowej Federacji Szachowej: „Gens Una Sumus” –„Jesteśmy jedną rodziną”.
Promocja miasta Chojnice i jego walorów turystyczno – sportowych.
PODCZAS TURNIEJU BĘDZIE MOŻNA OFIAROWAĆ WSPARCIE FINANSOWE DLA UKRAIŃSKICH
UCHODŹCÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SCHRONIENIE W MIESZKANIU NALEŻĄCYM DO SP NR 8
TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 29.05.2022r. (niedziela) w SP 8, ul. Młodzieżowa 44, 89 – 600 Chojnice,
•
godz. 9.20-9.50 - zapisy, odprawa techniczna, ustalenie numerów startowych:
•
godz. 10.00 - Inauguracja,
•
godz. 10.15 – I runda.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Równolegle odbywać będą się dwa turnieje:
- OPEN A: seniorzy, seniorki, juniorzy do 18 lat
- OPEN B: juniorzy do 14 lat
Kojarzenie komputerowe - system szwajcarski – 9 rund, 10 minut na partię dla zawodnika.
W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego PZSzach i FIDE dotyczące szachów błyskawicznych.
Kolejność listy startowej wg rankingu FIDE dla szachów błyskawicznych, rankingu PZSzach, tytułu, losowania.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wpisowe należy opłacić przy weryfikacji listy startowej: seniorzy – 20 zł, juniorzy (do 18 lat) – 15 zł.
W celu sprawnego zaplanowania i przeprowadzenia zawodów, organizatorzy proszą o zgłoszenie udziału
w imprezie do dnia 26.05.2022 (czwartek).
Po tym terminie wpisowe wzrasta o 5 zł.
KLASYFIKACJA:
Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie równości decydują: średni Buchholz,
pełen Buchholz, liczba zwycięstw, progresja.
ZGŁOSZENIA:
Poprzez formularze w poszczególnych serwisach turniejowych, e-mail: grazyna_turz@wp.pl lub telefonicznie
do sędziego - Grażyna Turzyńska – tel. 696 837 162 – po godzinie 19.00.

SĘDZIOWANIE:
Sędzia główny turnieju – Grażyna Turzyńska. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu i wprowadzania ewentualnych zmian.
NAGRODY:
OPEN A:
• I miejsce puchar oraz 150 zł, kolejne nagrody finansowe zostaną ustalone w zależności od frekwencji
zawodników;
• Najlepsza seniorka; juniorzy do 18 lat - I, II, III miejsce; najlepsza juniorka do 18 lat; najlepszy zawodnik
mieszkający w powiecie chojnickim.
• Przewiduje się również utworzenie kategorii rankingowych do 1800. Warunkiem ich utworzenia jest udział
co najmniej 6 zawodników.
OPEN B - JUNIORZY do 14 lat:
Nagrody rzeczowe za miejsca od I do III w następujących kategoriach:
•
juniorzy: do 8 lat, do 11 lat i do 14 lat;
•
juniorki: do 10 lat, do 14 lat;
Nagrody pocieszenia i dyplomy dla każdego dziecka do lat 10.
POCZĘSTUNEK: Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i ciasteczka.
UWAGI:

•
•

•

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek szachowych oraz udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji turnieju w zakresie publikacji listy startowej oraz wyników, sprawozdawczości
z turnieju, nieodpłatnego utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku w formie fotografii cyfrowej dla celów
promocyjnych turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podczas trwania turnieju stosowane będą obowiązujące obostrzenia sanitarne w zakresie
przeciwdziałania COVID-19.

Z szachowym pozdrowieniem
Marzenna Osowicka
prezes UKS „ÓSEMKA” Chojnice

