REGULAMIN II TURNIEJU SZACHOWEGO

o PucharDyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
1. Organizatorzy:
Zespół Szkół Technicznych w Olecku
Stowarzyszenie Aktywnych Zamek
MLKS Czarni Olecko – Sekcja Szachowa
2. Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2009 r.).
3. Cele Imprezy:
a. możliwość bezpośredniego kontaktu miłośników gry w szachy
b. wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy
c. promowanie gry w szachy na szczeblu powiatu oleckiego
4. Termin i miejsce turnieju:
14 czerwiec 2018 r. we wtorek o godz. 9.30 - w sali nr 14 w Zespole Szkół
Technicznych w Olecku Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko
5. System rozgrywek:
- Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskiem na dystansie 7 rund
- Tempo gry: P 10 – 10 minut na partię dla każdego zawodnika
- Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych tj. :
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie gimnazjum
W każdej kategorii prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna.
O kolejności decyduje liczba zdobytych punktów oraz punktów pomocniczych.
6. Warunki uczestnictwa:
1) w turnieju mogą brać udział :
a) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
b) uczniowie szkół gimnazjalnych
2) zgłoszenia przyjmuje są w sekretariacie ZST w Olecku od godziny 8.00 do 15.00
każdy dzień tygodnia do dnia 13 czerwca 2018 r .do godz.15.00
(formularz zgłoszeniowy wraz z załączonymi oświadczeniami oraz na stronie:
www.zst.olecko.pl).

7. Ocena i sędziowanie:
Sędzią będzie Krzysztof Konewko – Kierownik Sekcji Szachowej MLKS Czarni
Olecko
Prowadzącym turniej będzie Tomasz Bartnik

8. Nagrody:
Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Trzech najlepszych
zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplom za zajęte
miejsce. Zwycięzcy otrzymają puchary.
9. Postanowienia końcowe:
1. Uczestników obowiązują przepisy PZS.
2. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły pod numerem
tel. (87) 520-22-53.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie
wynikających z jego potrzeb.

