Komunikat organizacyjny
Otwartych Mistrzostw Skoczowa w szachach szybkich
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Skoczowa

1. Organizator:
•

Akademia Szachowa MM Maciej Mroziak

2. Partner wydarzenia:
•

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie

3. Patronat medialny:
•
•

Głos Ziemi Cieszyńskiej
beskidzka24.pl

4. Termin i miejsce rozgrywek:
04.06.2022 r. (sobota) godzina 9.30
Sala widowiskowa MCK „Pod Pegazem”, ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów
5. Cel turnieju:
•

Popularyzacja gry w szachy na terenie Skoczowa

6. System rozgrywek:
System szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na
każde posunięcie. Turniej jest zgłoszony do klasyfikacji rankingu FIDE –
szachy szybkie.

7. Warunki uczestnictwa:
Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy. Do udziału w
turnieju zawodnicy zgłaszają się za pomocą formularza zgłoszeniowego w
serwisie Chessarbiter lub pocztą eletroniczną: maciej.mroziak@o2.pl,
podając: imię i nazwisko, posiadaną kategorię szachową, pełną datę
urodzenia oraz klub (miejscowość).
8. Wpisowe:
Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi:
•

uczestnicy zajęć szachowych w MCK „Integrator” Skoczów – 20 zł,

•

uczestnicy zajęć indywidualnych w Akademii Szachowej MM – 20 zł,

•

pozostali – 30 zł.

Wpisowe powinno być uregulowane przelewem do 31 maja 2022 r.:
Akademia Szachowa MM Maciej Mroziak
Nest Bank: 73 1870 1045 2078 1070 2385 0001
tytułem: „Wpisowe do turnieju 04.06.2022 – Imię i nazwisko uczestnika”
Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
Ewentualną chęć uzyskania faktury proszę zgłosić przed dokonaniem
płatności na mail organizatora: maciej.mroziak@o2.pl.
Liczba uczestników turnieju ograniczona do 60 zawodników, decyduje
kolejność zgłoszeń.
9. Nagrody:
I miejsce – 400 zł + Puchar
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
Juniorzy do 16 lat: miejsca 1-3 medal + nagr. rzecz.
Juniorzy do 10 lat: miejsca 1-3 medal + nagr. rzecz.
Mieszkańcy Skoczowa: miejsca 1-3 medal + nagr. rzecz.
Uczestnicy zajęć w MCK „Integrator”: miejsca 1-3 nagr. rzecz.
Uczestnicy zajęć ind. w Akademii Szachowej MM: miejsca 1-3 nagr. rzecz.

10.
•
•
•

•
•

Postanowienia końcowe:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obostrzeń
związanych z COVID-19,
W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać
pod opieką osób dorosłych,
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny,
posiadający licencję sędziowską FIDE. Sprzęt szachowy zabezpiecza
Organizator. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt,
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie
trwania turnieju do Sędziego,
Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na relacje z imprezy w formie zdjęć,
nagrań filmowych wykorzystanych przez prasę, telewizję, radio oraz
Organizatora, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
„O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883)” oraz z Ustawą o
prawach autorskich w myśl art. 81.

