Regulamin
Turnieju Szachowego pod patronatem Wójta Gminy Gierałtowice
Cele turnieju
• Popularyzacja gry w szachy
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Propagowanie zasad fair –play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
• Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
• Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach ul. Korfantego 7B, 44-186 Gierałtowice.
Czas i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się 27 listopada /w sobotę/ o godz. 10.00, w auli ZSP w Gierałtowicach
(wejście od strony boiska)- ul. Powstańców Śl. 44, 44-186 Gierałtowice.
Turniej odbywa się reżimie sanitarnym, obowiązują maseczki oraz dezynfekcja.
Uczestnicy:
Turniej przeznaczony jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci
Kat.1 Turniej Międzyszkolny Szkół Podstawowych z terenu gminy Gierałtowice (uczestników
zgłasza szkoła, uczestnicy grają bezpłatnie)
Kat.2 OPEN (dzieci, młodzież i dorośli)
Zasady gry:
Każdy z zawodników rozegra 7 partii w systemie szwajcarskim, z otrzymanym czasem na
partię: 12 minut + 8 sekund na ruch.
(Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)
Komisja sędziowska:
Ryszard Nowak
Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody w kategorii:
Kat.1 oraz kat.2,
Możliwe są wyróżnienia.
Zgłoszenia do Turnieju:
Wpisowe do udziału w turnieju wynosi
10 zł – dorośli, 5 zł dzieci i młodzież do lat 18, płatne gotówką tuż przed zawodami.
Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Gierałtowice (zgłoszone przez szkołę, grają
bezpłatnie)
Zapisy do dnia 19 listopada 2021, w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach,
ul. Korfantego 7B, lub pod nr tel. 32 3011511.
Jeśli będą wolne miejsca, możliwe będą zapisy tuż przed turniejem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie należy dostarczyć 27 listopada, przed
rozpoczęciem, na miejsce organizacji turnieju.
Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne.
Brak zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału oraz realizację Turnieju.

Ustalenia końcowe
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
2. Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
3. Grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora

