REGULAMIN

IV Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Krapkowic
1. Organizator

Stowarzyszenie Szachistów „Hetman Krapkowice”.
2. Termin i miejsce rozgrywek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV2 turniej odbędzie się w formie korespondencyjnej, za pośrednictwem
różnorodnych form przekazu informacji i komunikacji tj. adres e-mail,
aplikacje telefoniczne, sms. Początek turnieju 15.09.2020r. Zakończenie
przewidziane jest na 30 listopada 2020r.
3. Cel

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Gminy
Krapkowice.
Integracja, budowanie i współtworzenie ruchu pasjonatów gry w szachy.
Promocja Gminy Krapkowice jako mecenasa sportu szachowego.
4. Uczestnictwo

Turniej ma charakter otwarty. Jednak w turnieju powinny brać udział
osoby, które posiadają dostęp do Internetu, własny telefon komórkowy
lub posiadają swój adres
e-mail.
5. System rozgrywek

Turniej rozegrany zostanie systemem kołowym („każdy z każdym”). Przy
większej liczbie uczestników zostaną utworzone grupy liczące do 10
osób. Zawodnicy z rankingami lub kategoriami będą rozstawieni. Pierwsi
zawodnicy z każdej grupy lub pierwszych dwóch jeśli będzie jedna grupa,
rozegrają partię szachową finałową w Krapkowicach z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
6. Zgłoszenia

Do turnieju należy zgłaszać się drogą elektroniczną e-mail lub
telefoniczną do Izabeli Kotowicz (adres e-mail: izabelakotowicz@op.pl,
tel. 502463392) do 10.09.2020r.
Należy podać:
- imię, nazwisko,
- przynależność klubową,

- kat. szachową lub ranking gry klasycznej,
- nr tel.,
- adres e-mail.
7. Nagrody

Każdy uczestnik otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe. Ponadto trzej
najlepsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary.
Przewiduje się nagrodę za najładniejszą partię turnieju analizowaną za
pomocą komputerowego programu do analizy (Komodo, Rybka lub
Stockfish).
8. Sędziowanie

Sędzią głównym turnieju, który będzie czuwał nad prawidłowym
przebiegiem turnieju
będzie Lesław Galacki (adres e-mail. leszek_szach@wp.pl) tel.
608 088 545. Natomiast koordynatorem turnieju będzie Izabela Kotowicz,
której zadaniem będzie zebranie wszystkich danych osobowych od
zawodników i przesłanie ich do sędziego głównego.
9. Postanowienia końcowe

Każdy zawodnik biorący udział w turnieju powinien posiadać w domu 1
komplet szachów. Wszystkie partie rozgrywane są jednocześnie. Np. w
grupie uczestniczy 10 osób to każdy jednocześnie rozgrywa 9 partii.
Kojarzenie oraz kto jakim kolorem będzie rozgrywał swoją partie każdy
uczestnik otrzyma drogą e-mailową kilka dni przed rozpoczęciem
turnieju. Obowiązkiem każdego gracza jest zapis wszystkich swoich partii
oraz zachowanie go do końca trwania turnieju w celu wyłonienia
najładniejszej partii. Specjalne zapisy wszyscy otrzymają od koordynatora
turnieju. W ciągu jednego dnia powinno się wykonać co najmniej jedno
lub więcej posunięć z każdym z przeciwników. O wyniku partii
zawodnicy informują sędziego. Nie uznaje się remisów poniżej 25
posunięcia, chyba że sytuacja na szachownicy potwierdza ewidentny
remis (brak figury matującej, niewystarczająca ilość materiału do
zamatowania itd.).
Jeżeli do 30 listopada będą niezakończone partie, wówczas zawodnicy
przesyłają kopie zapisów do sędziego głównego w celu analizy danej
sytuacji i ustalenia ostatecznego wyniku partii. Analiza wykonana
zostanie za pomocą komputerowego programu do analizy ( Komodo,
Rybka lub Stockfish).
Wszelkie niejasności w trakcie trwania turnieju zawodnicy powinny na
bieżąco zgłaszać do koordynatora lub sędziego głównego, np. brak
odpowiedzi od zawodnika w ciągu 10 dni. W razie wystąpienia takiej
sytuacji zawodnik automatycznie przegrywa partię. W w/w przypadku

partia nie zostanie przegrana jeżeli wcześniej fakt ten zostanie zgłoszony
do koordynatora lub sędziego głównego, /np. choroba i nie może grać,
inny wypadek losowy/.
Każdy zawodnik startując w turnieju wyraża tym samym zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych jak i promocji przedmiotowych
zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych
osobowych. (Dz.U. z 2014r, poz.1182 ze zmianami). Każdy zawodnik
w/w turnieju został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Dane osobowe każdego uczestnika turnieju w zakresie obejmującym
imię i nazwisko, rok urodzenia i wizerunek będą przetwarzane
wyłącznie w celu uczestnictwa w w/w imprezie i promocji imprezy na
stronie internetowej Organizatora i szachowych stron internetowych,
oraz w mediach (prasa, radio, telewizja) i nie będą udostępniane
innym, nie wymienionym odbiorcom.
2. Administratorem
tak
zebranych
danych
osobowych jest
Stowarzyszenie Szachistów „Hetman Krapkowice”.
3. Każdy uczestnik w/w turnieju ma prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w turnieju.
5. Każdy uczestnik startując w w/w turnieju wyraża tym samym zgodę na
wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z art. 81
ustawy z dnia 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994r. nr 24, poz.83).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w tym zależności
od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Organizator:
Stowarzyszenie Szachistów „Hetman Krapkowice”

