REGULAMIN
IV Mikołajkowy Turniej Szachowy
1.

Cel: Popularyzacja szachów w gminie Serock.

2.

Miejsce: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

3.

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku.

4. Termin: 08.12.2018 r. Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00,
Potwierdzenie obecności dla osób, które nie opłaciły wpisowego przelewem
(w tym mieszkańców gminy Serock) w godz. 9.20 - 9.50.
Zakończenie około 15.00.
5. System rozgrywek/grupy turniejowe: szwajcarski, dystans 6 rund. – tempo 25 minut na partię
+ 5 sekundowy bonus za wykonane posunięcie. Rundy rozpoczynają się bezpośrednio po
zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedzającej. Możliwość wypełnienia normy na V i IV
kategorię. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
6.

Uczestnicy: turniej otwarty - bez ograniczeń wiekowych/rankingowych

7.

Wpisowe: Płatne przelewem na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku:
BS w Legionowie nr 50 80 13 0006 2001 0015 1005 0001 do dnia 06.12.2018 r.

30 zł – uczestnicy spoza terenu gminy Serock, + 20 zł każdy kolejny zawodnik z rodziny
zgłoszonego.
20 zł- dorosła osoba z gminy Serock
Opłata wpisowego na sali gry w dniu turnieju dodatkowo + 5 zł.
Zwolnieni z wpisowego - mieszkańcy/uczniowie gminy Serock/zawodnicy OSiR Serock.

8.

Zgłoszenie: Przez formularz na stronie programu ChessManager :

- jest obowiązkowe dla wszystkich zawodników.
Ilość miejsc na sali gry ograniczona do ok. 40 osób.
9.

Nagrody: Miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej i dla juniorów do lat 16 (puchary) +
nagrody rzeczowe (nie są łączone) + nagroda specjalna dla zawodnika z gminy Serock.
Wszyscy obecni na zakończeniu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

10. Sędziowie: sędzia główny - FA Ryszard Królikowski. 501 493 797
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

11. Uwagi organizatora:
Zawodnicy, którzy rezygnują z udziału w turnieju, są zobowiązani zawiadomić o tym sędziego: W
przypadku przedpłaty przelewem brak takiej informacji powoduje kojarzenie zawodnika do
pierwszej rundy i uniemożliwia dokonanie zwrotu wpisowego. Będzie udostępniony darmowy bufet
samoobsługowy: woda, herbata, kawa, owoce. Zawodnicy na czas trwania zawodów ubezpieczają
się we własnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.

