REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO dla dzieci i młodzieży
„Pożegnanie pandemii, powitanie wiosny…”
1. Organizator
• InnovaHub: kontakt@innovahub.pl, strona internetowa: https://innovahub.pl
2. Termin i miejsce rozgrywek
• 19 marca 2022 r. (sobota);
• G132 Office & Restaurant, ul. Grudziądzka 132, Toruń.
3. Cele
• popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży;
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży;
• integracja środowiska szachowego.
4. System rozgrywek
• turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 10 minut plus
3 sekundy dla zawodnika na rozegranie partii;
• kojarzenie par komputerowe przy użyciu programu ChessManager;
• wszyscy zgłoszeni zawodnicy zagrają w jednej grupie turniejowej.
5. Warunki uczestnictwa
• prawo gry w turnieju mają dzieci i młodzież w wieku do 18 lat bez względu na prezentowany
poziom gry;
• warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie i dokonanie opłaty wpisowego.
6. Zgłoszenia

• zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 marca 2022 r. drogą elektroniczną przez stronę
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5981444489871360
lub e-mail kontakt@innovahub.pl;
• zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień,
miesiąc, rok), klub lub miejsce zamieszkania.
7. Wpisowe
• 25 zł;
• płatne do 15 marca 2022 r. na konto nr 23 10902590 00000001 47000949 (InnovaHub).
8. Przepisy gry i ocena wyników
• w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego;
• turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej;
• za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 punkt, za remis 0,5 punktu, za przegraną
0 punktów; w przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobędzie tyle samo punktów,
o kolejności miejsc decydować będą kolejno:

Buchholz zredukowany (suma punktów przeciwników z wyłączeniem skrajnych
wyników);

Buchholz (suma punktów przeciwników);

liczba zwycięstw;

wynik bezpośredniego spotkania.
9. Harmonogram turnieju
• 9:30–9:50 - weryfikacja zgłoszeń i potwierdzenie startu w turnieju
• 9:50–10:00 - rozpoczęcie turnieju
• 10:00–11:45 - rundy 1-4
• 11:45–12:00 - „wiosenny” poczęstunek
• 12:00–13:15 - rundy 5-7
• około 13:30 - zakończenie turnieju i rozdanie nagród

Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i kolejne rundy będą
startować bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej.
10. Nagrody
• wartościowe nagrody rzeczowe dla zawodników, którzy zajmą miejsca I-VI;
• pamiątkowy dyplom dla każdego dziecka;
• nagroda dla najmłodszego uczestnika/uczestniczki;
• nagroda dla najlepszej dziewczynki.
11. Informacje dodatkowe
• w trakcie turnieju organizator zapewnia słodką przekąskę;
• organizator zapewnia sprzęt szachowy.
12. Warunki sanitarne
W związku z panującą pandemią organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi (na
moment turnieju) wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego w
zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa:
• osoby wykazujące objawy zakażenia (np. suchy kaszel, katar, gorączka) nie zostaną
wpuszczone do obiektu;
• przed wejściem do obiektu oraz każdorazowo przed wejściem na salę gry zawodnik
obowiązkowo dokonuje dezynfekcji rąk;
• przed wejściem do obiektu każda osoba zobowiązana jest założyć prawidłowo maskę
ochronną i używać jej do wyjścia z obiektu;
• w strefie gry podczas turnieju mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i sędziowie.
13. Ochrona danych osobowych
• zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych
osobowych podanych w zgłoszeniu;
• administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest InnovaHub w Toruniu; celem
przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika) jest
przeprowadzenie turnieju, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród;
• organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia
oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych
z organizowanym turniejem;
• uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział.
14. Postanowienia końcowe
• zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie;
• opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi osobami podczas zawodów sprawują ich rodzice
lub opiekunowie;
• za zdolność zawodników do startu w zawodach odpowiedzialne są kluby lub rodzice
(opiekunowie) zawodników;
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za posiadane mienie uczestników turnieju;
• na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych;
• zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury osobistej i ciszy na sali gry;
• prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego, a Regulaminu do organizatorów;
• o wszelkich sprawach nieujętych w komunikacie decyduje organizator lub Sędzia;
• zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zamknięcia listy startowej po
zebraniu kompletu uczestników.

