KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

VI TURNIEJU SZACHOWEGO O MISTRZOSTWO
„BESKIDU NISKIEGO” – Turniej „C”
Patronat:
Burmistrz Dukli
Organizatorzy:

Uczniowski Klub Sportowy Rekord Iwla

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Cel i zadania:
 Wyłonienie mistrza „Beskidu Niskiego” w szachach szybkich na 2019 rok.
 Popularyzacja szachów w regionie.
 Umożliwienie spotkania miłośników szachów w atrakcyjnym turnieju.
 Wymiana doświadczeń szachowych.
Uczestnictwo:
 W turnieju mogą uczestniczyć juniorki i juniorzy do lat 18 oraz pracownicy Szkoły
Podstawowej w Iwli, posiadający max III kategorię szachową włącznie, którzy w terminie
dokonają zgłoszenia podając: imię i nazwisko, klub, datę urodzenia, posiadaną kategorię
szachową.
 Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: jerzyj@poczta.fm do 19.02.2019 r. lub
formularz zgłoszeniowy na stronie chessarbitra.
 Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona do 40. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Terminarz i miejsce zawodów:
 Turniej zostanie rozegrany w dniu 20 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dukli,
ul. Kościuszki 13.
Program:
Rozpoczęcie o godzinie 930. Rozegranie rund I-IX. Zakończenie turnieju 1430.
Wręczenie nagród odbędzie się 22 lutego 2019 r. około godz. 1245.
System rozgrywek:
 System szwajcarski na dystansie 9-ciu rund – 15’+3” na rozegranie partii dla każdego
zawodnika.
Sędziowanie zawodów:
 Elżbieta Fornal – sędzia główny turnieju (tel. 699846655)
 Obowiązują przepisy gry „Kodeksu Szachowego” i przepisy gry „FIDE”
 Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów.
Nagrody:
Atrakcyjne nagrody rzeczowe i medale za pierwsze sześć miejsc. Ilość miejsc nagrodzonych
może zostać zwiększona.

Inne ustalenia:
 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są być na odprawie technicznej i potwierdzić swój udział
w turnieju. Zawodnik, który nie potwierdzi udziału na odprawie technicznej, może zostać
dopuszczony do turnieju dopiero od 2 rundy.
 Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest przestrzegać regulaminu na sali gry.
 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Szczegółowych informacji na temat turnieju można uzyskać pod nr telefonu 134330003
lub 699846655.
Organizator
Jerzy Gunia
Istnieje możliwość skorzystania z wyciągów narciarskich znajdujących się przy stacji
narciarskiej Chyrowa-ski.
Można skorzystać z nauki jazdy na nartach dla początkujących i zaawansowanych - kontakt
Pani Magda Sobolewska tel. 504157284.
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych który jest
organizatorem turnieju UKS Rekord Iwla, w celu:


związanych z organizacją niniejszego wydarzenia,



wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w
Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa
do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem,



organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud
filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania
publicznie związanych z działalnością Organizatora

zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

