Regulamin
Internetowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego
Juniorów w Szachach Szybkich
29.11.2020
1. Organizatorzy:

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Pomorska Federacja Sportu
Instytucja współfnansującaa: Samorząd Województwa Pomorskiego

2. Termin i miejscea:
Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 29.11.2020 r. o godzinie 10.00 na platormie chess.com

3. Cel:

Wyłonienie Mistrzów Województwa Juniorów w Szachach Szybkich.

4. Uczestnictwoa:
Prawo gry w zawodach mają juniorzy zrzeszeni w klubach Pomorskiego Wojewódzkiego Związku
Szachowego.

5. System rozgrywek:
Rozgrywki będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
O kolejności miejsc w klasyfkacji decydujea:
1. liczba łącznie zdobytych punktów
2. punkty pomocnicze według algorytmu serwisu chess.com
3. większa liczba wygranych parti
4. większa liczba wygranych czarnymi.

6. Tempo gry:
Tempo gry wynosi 10 minut na partę oraz 2 sekundy za każde posunięcie od początku parti.
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7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 27.11.2020 r. na maila: biuro@pwzszach.org.pl
W zgłoszeniu należy podaća: imię i nazwisko, rok urodzenia, klub oraz nick na chess.com (niezbędne jest
założenie konta - rejestracja darmowego kontaa: chess.com/register ).
Akceptowane będą tylko zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane.
Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszeń po wyznaczonym terminie będą dopuszczeni do gry w miarę
posiadanych wolnych miejsc.
W dniu turnieju będzie można do niego dołączyć od godziny 9.00 poprzez przesłany wcześniej na
maila link.

8. Nagrody:
I miejsce puchar w kategorii juniorek i juniorów w grupach wiekowycha: do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18.
I–III miejsce w kategorii juniorek i juniorów medale w grupach wiekowycha: do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18.

9. Postanowienia końcowe:
W turnieju nie będzie pobierane wpisowe.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfkacji zgłoszeń.
Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach informacyjno-marketngowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i deklarują
brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych.
Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfkacji Anty – Cheatngowej.
Organizator ma prawo zdyskwalifkować zawodnika z zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po
uprzednim sprawdzeniu jego parti oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości.
Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem
do Internetu oraz problemami platormy turniejowej nie będą uwzględniane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian.
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