REGULAMIN
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO LAT 7 i 8
W SZACHACH
1.

CELE

Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa Pomorskiego dzieci do lat 7 i 8 w szachach. Popularyzacja gry
w szachy wśród najmłodszych dzieci.

2.

ORGANIZATORZY

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia
Klub 43. Bazy Lotnictwa Morskiego Gdynia - Babie Doły
Instytucjami współfinansującymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego i Pomorska Federacja Sportu.

3.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Mistrzostwa odbędą się 4 kwietnia 2020 roku w Klubie 43. Bazy Lotnictwa Morskiego Gdynia
- Babie Doły, ul. Zielona.
Potwierdzenie uczestnictwa godz. 9.00 – 9.30.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00

4.

SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywek: planowane jest rozegranie turnieju systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
15 minut na zawodnika, dziewczynki i chłopcy grają w osobnych grupach.

5.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do dnia 3 kwietnia 2020 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie zawodów:

dziewcząt do lat 7:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1153/
dziewcząt do lat 8:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1151/
chłopców do lat 7:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1152/
chłopców do lat 8:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1150/

6.

UPRAWNIENIA DO STARTU

Uprawnieni do gry: dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2012 roku lub młodsi mieszkający w województwie
pomorskim i/lub zarejestrowani w województwie pomorskim w Centralnym Rejestrze PZSzach.

7.

NAGRODY

I – III miejsce puchary i medale w kategoriach:
dziewcząt do lat 7
dziewcząt do lat 8
chłopców do lat 7
chłopców do lat 8
Nagrody rzeczowe i dyplomy dla wszystkich uczestników.

8.

WPISOWE

Wpisowe wynosi 25 zł.
Opłatę należy wnieść w dniu zawodów do godziny 930.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Przez cały
czas zawodów zawodnik musi posiadać pełnoletniego opiekuna odpowiadającego za sprawy wychowawcze.
Organizator zastrzega możliwość połączenia grup turniejowych z zachowaniem odrębnej klasyfikacji podanej
w pkt. 7.
W przypadku wolnych miejsc organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia zawodnika na sali gry do godz. 930.
W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Kodeks Szachowy.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.
Zgłoszenie do mistrzostw jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

