Mińsk Mazowiecki, 25.08.2016r.
REGULAMIN MISTRZOSTW MIŃSKA MAZOWIECKIEGO JUNIORÓW W SZACHACH
CELE
 popularyzacja szachów wśród dzieci
 wyłonienie Mistrzów Mińska Mazowieckiego w Szachach w poszczególnych kategoriach.
ORGANIZATORZY
 Mińskie Towarzystwo Szachowe w Mińsku Mazowieckim
WSPÓŁORGANIZATORZY
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim,
SPONSORZY
 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski,
Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski
Turniej został dofinansowany z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.
TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany 25 wrzenia 2016r. (niedziela) w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreakcji
w Mińsku Mazowieckim ulica Sportowa 1. Rozpoczęcie pierwszej rundy - godz. 10:00.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą wziąć udział dzieci z terenu Powiatu Mińskiego oraz dzieci zrzeszone w Mińskim Towarzystwie
Szachowym. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, szkołę, klasę, kategorię szachowa, datę urodzenia należy
przesyłać drogą elektroniczną na adres: turniej@onet.pl
do 23 września 2016r. (możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy startowej - ilość miejsc ograniczona do 50
zawodników).
Konieczne jest osobiste potwierdzenie udziału w turnieju, w niedzielę do godz. 9:40. Spóźnieni grają od II rundy.
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosić będzie 15 minut +
5 sekund na ruch. O kolejności miejsc decydować będzie suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości:
wartościowanie Buchholza z odrzuceniem skrajnych wyników; pełne wartościowanie Buchholza; liczba
zwycięstw.
KLASYFIKACJA I NAGRODY
Medale i nagrody zostaną przyznane dla najlepszych zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców z podziałem
na klasy I-III , IV-VI szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Organizator zastrzega sobie
prawo przyznania dodatkowych nagród w dodatkowych kategoriach.
SĘDZIOWANIE
W turnieju obowiązywać będą przepisy Kodeksu Szachowego. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5
minut. Sędzią głównym Turnieju będzie sędzia szachowy klasy państwowej - Andrzej Koseski(601 307 531).
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań
z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
UWAGI KOŃCOWE
Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do sędziego głównego turnieju.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

