Regulamin Turnieju Szachowego
z okazji
650-LECIA PROKOCIMIA
oraz
10-LECIA STOWARZYSZENIA NOWY PROKOCIM „Przyjaciele”
1. Cel turnieju
Uczczenie 650-lecia Prokocimia oraz 10-lecia powołania Stowarzyszenia Nowy Prokocim
„Przyjaciele”, jak również popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży, integracja
mieszkańców oraz propagowanie kulturalnej formy spędzania wolnego czasu.
2. Czas i miejsce rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w dniu 30 września 2017 roku /sobota/ w Szkole Podstawowej nr 41
im. Jana Kochanowskiego w Krakowie przy ulicy Jerzmanowskiego 6 /sala gimnastyczna/.
Początek turnieju o godzinie 11.00.
3. Organizatorzy
Organizatorami turnieju są Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” oraz Szkoła Podstawowa
nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.
4. Warunki uczestnictwa
W turnieju może brać udział po 10 zawodników reprezentujących szkoły podstawowe oraz
gimnazja nr 117, nr 41, nr 61, nr 123, KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów oraz ZSOiI nr 4, z
maksymalnie II kat. szachową, którzy zgłoszą swój pisemny udział w sekretariacie Szkoły nr 41, lub
u Mieczysława Lasoty (prezes Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”) pod tel. 608 580 408.
Termin zgłoszenia udziału w turnieju do dnia 18 września 2017 r. W zgłoszeniu należy podać
nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia i jego kategorię szachową, a także nazwisko i imię oraz
adres e- mailowy opiekuna danej grupy. Potwierdzenie udziału: na sali gry w dniu rozpoczęcia
turnieju do godz. 10.30.
5. System rozgrywek - Szwajcarski
Przewiduje się podział na grupy wiekowe:
Gr. A – rocznik 2001 – 2004
Gr. B – rocznik 2005 i młodsi.
Czas na rozegranie partii przez 1 zawodnika wynosi 15 minut, dystans 7 rund. O kolejności miejsc
decyduje ilość zdobytych punktów. Kryteria punktów pomocniczych /przy równej ilości pkt/ podane
zostaną przez sędziego przed rozpoczęciem zawodów.

6. Nagrody i wyróżnienia:
1) Puchary drużynowe:
Puchar z okazji 650-lecia Prokocimia - za zdobycie I miejsca;
Puchar z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” - za zdobycie II miejsca;
Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 41 w Krakowie - za zdobycie III miejsca.
Kolejność miejsc zostanie ustalona po podliczeniu punktów zdobytych w turnieju indywidualnym
przez 5 najlepszych zawodników z każdej drużyny.
2) Nagrody indywidualne:
Za zdobycie 1 miejsca w grupach A i B – puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa lub bon
towarowy.
Za zdobycie 2 miejsca w grupach A i B – puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa lub bon
towarowy.
Za zdobycie 3 miejsca w grupach A i B – puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa lub bon
towarowy.
Dodatkowo każdy zawodnik za udział w turnieju otrzyma dyplom oraz drobny upominek.
7. Postanowienia końcowe
1) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
2) Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
3) Uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznać się z regulaminem, a zgłaszając się do turnieju
akceptują niniejszy regulamin wraz z poniższą klauzulą:
Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być
wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję i Internet. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz.883 i Art.81 Ust. Pr. Aut.).
8. Organizatorami Turnieju są:
 Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”
 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Kochanowskiego
9. Sędziowie Turnieju:
 Sędzia Główny: Stanisław Cichorz – Kl.FIDE
 II Sędzia: Ryszard Budkiewicz
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