Płock, 15.02.2019 r.
REGULAMIN VIII INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW PŁOCKA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
I BRANŻOWYCH W SZACHACH

1. Patronat nad turniejem:
 Pan Dariusz Tyburski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku
2. Organizator:
 Koło szachowe „Szachowisko”
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. Z o. o.
 Grzegorz Potkański , nauczyciel matematyki i instruktor szachów
3. Cel turnieju:
 wyłonienie Indywidualnego Mistrza Płocka Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach
w kategorii chłopców i dziewcząt
 sportowa rywalizacja młodzieży w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej
 rozwijanie umiejętności gry w szachy
 popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży
 integracja młodzieży szkolnej
4. Termin mistrzostw:
 turniej odbędzie się 19.03.2019r, rozpoczęcie o godz. 900 w świetlicy ZST w Płocku
5. Warunki uczestnictwa:
 turniej otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i branżowych
 termin zgłoszeń uczestników do 18.03.19 r.
 w zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię zawodnika, aktualny ranking/kategorię oraz
nazwę reprezentowanej szkoły
 zgłoszenia przesyłać do sekretariatu szkoły: fax 24 364 27 31 lub mail
g.potkanski@vp.pl lub przez witrynę internetową www.chessarbiter.com.
6. System rozgrywek:
 7 rund, system szwajcarski, tempo 12min.+5s/ ruch dla zawodnika
7. Nagrody:
 miejsca I-III – medale
 nagrody w postaci książek szachowych
 nagroda dla najlepszego zawodnika Siedemdziesiątki
 dyplomy dla wszystkich uczestników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
mosirplock.pl
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
tel. 24 367 26 86
NIP: 774-323-19-01 / KRS 0000661653
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

8. Informacje sędziowskie:
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego oraz Przepisy gry FIDE
a w szczególności artykuły:
 po wykonaniu dwóch nieprawidłowych ruchów sędzia orzeka porażkę,
 dopuszczalne jest posiadanie przez zawodnika telefonu komórkowego i/lub innego
urządzenia elektronicznego w strefe gry ale bezwzględnie wyłączonych, jeśli nie ma
wątpliwości, że urządzenie jest włączone, zawodnik przegrywa partę
 niemożliwe jest dokonanie korekty nieprawidłowego ustawienia bierek, zegara
i szachownicy po wykonaniu przez zawodników po 10 posunięć
 spóźnienie na rundę dopuszczalne do opadnięcia chorągiewki na zegarze
 kryteria ustalania kolejności w zawodach: liczba zdobytych punktów następnie
punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progresja.
9. Inne ogłoszenia
 zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
 uczestnik, zgłaszając udział w turnieju wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz wizerunku w celach
organizacyjnych i promocyjnych turnieju na podstawie Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm.
 zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie
możliwość jego zmian,
 organizator zapewnia sprzęt szachowy
10. Wyniki mistrzostw zaliczane są do punktacji Młodzieżowej Ligi Sportowej (MLS)
organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku Sp. z o. o.
zawodów sportowych, w których udział biorą dzieci i młodzież z płockich szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (dziennych) w roku
szkolnym 2018/2019.
11. Zasady punktacji MLS.
Zespoły biorące udział zarówno w grach eliminacyjnych, jak również fnałowych za
zdobycie odpowiednich miejsc zdobędą następującą ilość punktów: I miejsce -15pkt./
II miejsce -13 pkt. / III miejsce -11 pkt. / V miejsce -9 pkt. /V miejsce -7 pkt./
VI miejsce -5 pkt. / VII miejsce -4 pkt. / VIII miejsce -3 pkt. / IX miejsce -2 pkt.
X miejsce oraz udział w zawodach -1 pkt.
ZAPRASZAMY!
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