REGULAMIN
TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
WSPÓŁORGANIZOWANEGO
Z WYDZIAŁEM EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA KATOWICE
W RAMACH „III DNI ZAWODZIA”
Organizator:
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice
Termin:
02.09.2017 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
Dział „Zawodzie” Miejskiego
ul. Marcinkowskiego 13 a.
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Cel turnieju:
- popularyzacja gry w szachy, jako formy edukacji rozwijającej proces myślenia,
- kontynuacja wieloletniej tradycji turniejów szachowych organizowanych w MDK,
- wyłonienie nowych talentów szachowych w środowisku.
Uczestnictwo:
- uczestnikiem turnieju może być każdy pełnoletni szachista, bez ograniczeń kategorii
szachowych, przynależności klubowej, miejsca zamieszkania,
- nie przewiduje się pobierania wpisowego,
- zgłoszenia przyjmowane są od 2 sierpnia do końca tego miesiąca,
- partie 15 lub 10 minutowe, w zależności od ilości uczestników, 7 lub 9 rund,
- liczba miejsc w turnieju jest ograniczona i przyjęcia w dniu rozgrywek są uzależnione od
możliwości organizacyjnych,
- wszelki sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju zapewnia organizator,
- uczestnik, zgłaszając udział w turnieju i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w celach organizacyjnych
i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
z późniejszymi zmianami Dz.U. 133/97).
Przebieg turnieju:
- partie 15 lub 10 minutowe, w zależności od ilości uczestników, 7 lub 9 rund,
- sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju zapewnia organizator,
- w turnieju obowiązują Przepisy Gry FIDE dla szachów szybkich,
- spóźnienie do gry nie może przekroczyć 5 min. od czasu rozpoczęcia rundy,
- na sali turniejowej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
elektronicznych do komunikacji i informacji.
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Sędziowanie:
Sędzią Głównym turnieju jest instruktor szachowy pan Adam Kasperlik - decyzje Sędziego
Głównego są ostateczne.
Nagrody:
- przewiduje się puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Katowice za I , II , III miejsce
w Turnieju,
- pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.

