
       Żuławski Turniej Szachowy  
    24 października 2015r.
    Regulamin turnieju

I  Organizatorzy:
Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki – opiekun Jan Zalewski

II  Cel Turnieju:
 Popularyzacja gry w szachy jako dyscypliny sportu oraz formy spędzania czasu wolnego
 Promocja  Nowego Stawu
 Poszukiwanie nowych talentów szachowych w gminie i powiecie 

III Termin i miejsce
 24 października 2015r. (sobota – Galeria Żuławska Nowy Staw)

IV Program Turnieju
 godz. 10.00 – 10:15  - ZAPISY !!!
 godz. 10:15 – Uroczyste otwarcie Turnieju 
 godz. 13.30 – Zakończenie Turnieju i rozdanie nagród

V System rozgrywek
Turniej rozegrany zostanie na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim

               Czas na rozegranie partii  2 x 10 min 

VI   Nagrody  dla 3 najlepszych zawodników turnieju w kategorii   juniorzy do 9 lat
I   miejsce – nagroda + puchar 
II   miejsce – nagroda rzeczowa
III  miejsce – nagroda rzeczowa

VII Nagrody  dla 3 najlepszych zawodników turnieju w kategorii    juniorzy do 12 lat
I   miejsce – nagroda + puchar
II   miejsce – nagroda rzeczowa
III  miejsce – nagroda rzeczowa

VIII Nagrody dla 3 najlepszych zawodników turnieju w kategorii    juniorzy do 18 lat
I   miejsce – nagroda + puchar
II   miejsce – nagroda rzeczowa
III  miejsce – nagroda rzeczowa

IX  Nagrody dla 3 najlepszych zawodników turnieju w kategorii seniorzy powyżej   18 lat
I   miejsce – nagroda + puchar
II   miejsce – nagroda rzeczowa
III  miejsce – nagroda rzeczowa

X  ZGŁOSZENIA:
Turniej ogólnie dostępny. Sędzią głównym Turnieju jest Pan Marek Dackiewicz.
Zgłoszenie telefoniczne (0-55) 271-51-56 NCKiB do dnia 23.10.2005 r. w godz. 900 – 1700 
Zgłoszenia również za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5308/
Dopuszcza się zgłoszenie bezpośrednie przed Turniejem o godz. 10.00 – 10:15 do wyczerpania wolnych miejsc.
Po zakończeniu Turnieju i wręczeniu nagród zapraszamy wszystkich na kawę, herbatę i słodycze.

Uwagi końcowe
- Zawodnicy ubezpieczają się sami. 
- Decyzje sędziego są ostateczne

W trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego oraz Regulaminu Turnieju. Organizator 
zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.
 

Serdecznie zapraszamy

Sporządziła: Małgorzata Ostrowska                          
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