
 

Regulamin 

Mistrzostw Miasta Amatorów w szachach szybkich p-15´ 

pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

 

         I. Organizator: 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

    II. Termin turnieju: 

  Turniej odbędzie się 20 listopada 2022 r. (niedziela) o godz. 9.00 

   III. Miejsce turnieju: 

  Miejski Ośrodek Kultury, al. Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, sala nr 19 

 IV. Cel zawodów: 

1. Wyłonienie Mistrza Miasta Kędzierzyn-Koźle w szachach. 

2. Doskonalenie umiejętności gry w szachy. 

3. Popularyzacja szachów w Kędzierzynie-Koźlu. 

4. Realizacja kalendarza imprez MOSiR.   

       V. Uczestnictwo: 

  Mistrzostwa mają charakter otwarty. Mogą w nich brać udział wszyscy chętni grający w szachy.  

W mistrzostwach obowiązywać będzie kategoria OPEN. 

  Niepełnoletni biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania podpisanego przez opiekuna   

  prawnego oświadczenia Organizatora - zał. nr 1 (do pobrania na stronie www.mosirkk.pl). 

  Wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, co deklarują   

  podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora - zał. nr 2 (do pobrania na stronie  

  www.mosirkk.pl). 

     VI. Zgłoszenia: 

 Do mistrzostw należy zgłaszać się w dniu 20 listopada 2022 r. od godz.: 8.30 - 8.55. MOK sala nr 19. 

 Pytania należy zgłaszać na adres email: sport@mosirkk.pl. 

   VII. System rozgrywek: 

Tempo gry dla każdego zawodnika to 15 minut. 

  VIII..Nagrody: 

 Zawodnicy otrzymają za zajęcie I, II, III miejsca puchary. 

     IX. Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnicy biorący udział w mistrzostwach nie płacą wpisowego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 

3. Grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.  

4. Zawodnik bierze udział w mistrzostwach na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali. 

6. Organizator wyznacza sędziego mistrzostw odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu  

     przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. 



7. Każdy Zawodnik startując w mistrzostwach w pełni akceptuje Regulamin.  

8. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin mistrzostw i Regulamin PZSzach. 

9. Wyrażam zgodę  na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez MOSiR wizerunku      

mojego utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów z mistrzostw na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo i 

terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem dowolnego medium w związku z 

popularyzacją sportu oraz organizacją  i  promocją  mistrzostw. 

 

 

                                                                                                                  Organizator 

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                           w Kędzierzynie-Koźlu 


