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Morąski Klub Szachistów F64

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Turniej szachowy odbędzie się 04.06.2022 r. w  Morąskim Domu Kultury
Początek rozgrywek godz. 10.00.

CELE TURNIEJU
Wyłonienie drużynowego mistrza szkół podstawowych.
Wyłonienie indywidualnego mistrza szkół podstawowych.
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Propagowanie zasad Fair Play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW
Szanujemy przeciwnika, gdy wygra gratulujemy mu zwycięstwa, gdy przegra dziękujemy mu za grę.
Bez względu na wynik uśmiechamy się i jesteśmy życzliwi w stosunku do innych.
Panujemy nad emocjami, zwłaszcza w przypadku przegranej par i.
Dobrze się bawimy, gramy do końca bez względu na ilość zdobytych punktów. 

UCZESTNICTWO
Turniej przeznaczony jest dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych z gmin Małdyty, Miłakowo, Morąg, Łukta.       
Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów prawnych zawodnika na 
przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na 
wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z 
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Otrzymanie zgody rodziców jest obowiązkiem opiekuna zgłaszającego zawodnika.
Uczestnik zawodów zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania /także w 
mediach/ o wynikach turnieju.   
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej.   

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne zawodników dokonują: szkoły, rodzice, opiekunowie prawni podając: imię, nazwisko uczestnika, 
klasa, nazwa szkoły, nazwisko i imię opiekuna oraz tel. kontaktowy i adres e-mail. 
Zgłoszenia do turnieju do 02.06.2022 r.  na e-mail: mkszf64@gmail.com
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Niezgłoszony w terminie 
zawodnik może uczestniczyć w turnieju w miarę wolnych miejsc. 

HARMONOGRAM TURNIEJU
Odprawa techniczna:                  10:00 

Runda:1            10:20 
Runda:2            10:50 
Runda:3            11:20 
Runda:4            11:50 
Runda:5            12:40 
Runda:6            13:10 
Runda:7            13:40 

Zakończenie turnieju:               14:00*
* planowany czas rozgrywek może się wydłużyć w zależności od przebiegu turnieju.

SYSTEM GRY I OCENA WYNIKÓW



Obowiązuje systemem szwajcarski, 7 rund, tempo 10’ na par ę.
Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
Kolejność miejsc będzie ustalona wg kryteriów: suma punktów, średni Buchholz, liczba zwycięstw, wynik 
bezpośredniej par i.
Za wygranie par i uczestnicy uzyskują 1 punkt, za przegranie 0; w przypadku remisu 0,5.
Sprawy sporne rozstrzyga sędzia turnieju, który będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem turnieju.
Turniej zostanie rozegrany bez podziału na kategorie wiekowe.

KLASYFIKACJA 
Do klasyfikacji drużynowej liczone są wyniki dwóch najlepszych uczniów i jednej uczennicy z danej szkoły.
Klasyfikacja indywidualna:
Miejsca I – III bez podziału na kategorie.
Najlepsza uczennica.
Najlepszy uczeń z klas I – IV.

NAGRODY
Puchary i dyplomy dla najlepszych szkół.
Dla trzech najlepszych zawodników przewidziane są puchary ufundowane przez Fundacja”64”
Uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątkowe upominki za udział w turnieju.

SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują nauczyciele, opiekunowie, rodzice.
W trakcie par i zawodnicy nie mogą kontaktować się z opiekunami, rodzicami.
W przypadku poważnego naruszenia dyscypliny -  Sędzia lub Organizator może ukarać zawodnika, orzekając jego 
przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania niezbędnych zmian do regulaminu oraz jego ostatecznej 
interpretacji.
Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona. Za zdolność zawodników do startu w 
zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie prawni.
Informacje szczegółowe odnośnie turnieju na stronie www.fundacja64.pl    


