
 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 

REGULAMIN 

TURNIEJ SZACHOWY 

         I. Organizator: 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

    II. Termin turnieju: 

  Turniej odbędzie się 3 października 2020 r. (sobota) o godz. 12.00 

   III. Miejsce turnieju: 

  Skate Park, (obok Hali Sportowej „Śródmieście”), al. Jana Pawła II 29, Kędzierzyn-Koźle. W przypadku złych   

  warunków atmosferycznych turniej zostanie przeniesiony do Hali Sportowej „Śródmieście”.  

 IV. Cel zawodów: 

1. Doskonalenie umiejętności gry w szachy. 

2. Popularyzacja szachów w Kędzierzynie-Koźlu. 

       V. Uczestnictwo: 

  Turniej ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy chętni grający w szachy. W turnieju   

  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 turnieju należy zgłaszać się w dniu turnieju tj. 3 października 2020 r. od godz. 11.30 – 11.50 

   VII. System rozgrywek: 

  Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 

Tempo gry dla każdego zawodnika to 10 minut 

  VIII..Nagrody: 

 Zawodnicy otrzymają za zajęcie I, II, III drobne nagrody rzeczowe. 

     IX. Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie płacą wpisowego. 

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

3. Zawodnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione podczas turnieju. 

5. Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu  

     przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. 

6. Każdy Zawodnik startując w Turnieju w pełni akceptuje Regulamin. 

7. W związku z zalecaniami związanymi z epidemią COVID-19 zawodnicy turnieju muszą zachować dystans  

      społeczny między sobą o ile jest to możliwe.  

8. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin Turnieju. 

 

                                                                                                                    Organizator 

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                           w Kędzierzynie-Koźlu 


