Regulamin
V Turniej Szachowy w Maciejowie – Otwarte Mistrzostwa Ziemi Kluczborskiej
Cel turnieju:
Wzrost popularności szachów, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Kształtowanie zasady fair play, szacunek dla rywala, godne przyjmowanie wyników, wzrost poziomu sportowego.
Poznanie uroków ziemi kluczborskiej.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
Urząd Miasta w Kluczborku.
Pałac i Pasieka w Maciejowie.
Stowarzyszenie Szachowe LZS Goniec Kluczbork.
Sponsorzy.
Termin i miejsce:
18 maj 2013r. /sobota/ o godz. 10:00 w sali balowej Pałacu w Maciejowie k/Kluczborka.
System rozgrywek:
System szwajcarski 7 rund po 15 min dla zawodnika. Kojarzenie komputerowe. Rozgrywki w dwóch grupach:
grupa A OPEN – seniorzy, juniorzy
grupa B – uczniowie klas I – VI /dopuszczamy przedszkolaków/
Warunki uczestnictwa:
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i nagrań
z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań organizatorów,partnerów i sponsorów turnieju.
Wpisowe opłacone w dniu turnieju do godz.9:45: seniorzy – 30 zł, juniorzy – 15 zł, dzieci klas I – VI
/przedszkolaki/ - 8 zł
Zgłoszenia do turnieju na stronie klubu http://goniecklb.blogspot.com/, gdzie należy podać:
1- nazwisko, 2- imię, 3- klub lub miasto, 4 - kategoria, 5- ranking FIDE 6 - datę urodzenia oraz 7 - przedział
wiekowy senior 60+/rocznik 1953 i starsi/, senior/od rocznika 1995 włącznie/, junior/od rocznika 1999 do
1996 włącznie/, klasy IV-VI szkoła podstawowa, klasy I-III szkoła podstawowa i przedszkolaki.
Termin zgłoszeń upływa 17 maja 2013r. o godz. 13:00 /liczba miejsc ograniczona/. W razie dużej ilości
zawodników decyduje organizator, który ogłosi listę przyjętych zawodników na stronie klubu
http://goniecklb.blogspot.com/ 17 maja 2013r o godz.18:00.
Uwaga: organizator zapewnia bezpłatny dojazd do Maciejowa w dniu turnieju tj. 18 maj 2013r. o godz. 8:30.
Wyjazd autokaru spod sali OSIR w Kluczborku ul. Mickiewicza. Powrót z Maciejowa ok. godz. 16:00.
Organizator zapewnia także zimny i ciepły poczęstunek oraz pieczoną przy ognisku kiełbaskę. Przewidziana jest
degustacja miodu z pasieki w Maciejowie
Nagrody:
Nagrody finansowe dla grupy A OPEN: 1 miejsce 400 zł, 2 miejsce 300 zł, 3 miejsce 200 zł, 4 miejsce 150 zł,
5 miejsce 150 zl, 6 miejsce 100 zł, 7 miejsce 100 zł, 8 miejsce 50 zł, 9 miejsce 50 zł. Ponadto puchary za miejsca
1-3, puchar dla najlepszego seniora 60+, puchar dla najlepszego juniora, puchar dla najlepszej kobiety, pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki za miejsca od 10 do 30.
Nagrody nie mogą być łączone.
Nagrody dla grupy B: puchary za miejsca 1-3 uczniowie klas I –III oraz uczniowie klas IV - VI zarówno dla
chłopców jak i dziewczynek, dla wszystkich pamiątkowe dyplomy oraz dla pierwszych 30 upominki w miarę
możliwości finansowych. Puchary otrzymają również najmłodszy i najmłodsza zawodniczka.
Uwagi końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie NW zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w komunikacie.
Sprawy sporne dotyczące gry oraz podziału nagród rozstrzyga sędzia główny i organizator turnieju.
Patronat medialny: TVP Opole, Radio Opole, NTO Opole, Spiker Kluczborski

www.goniecklb.blogspot.com

