Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka
i całego narodu
Jan Paweł II

Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny
Fiodor Dostojewski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VI OTWARTEGO RODZINNEGO
TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W BIAŁYMSTOKU
I. CEL ZAWODÓW:


Propagowanie gry szachowej wśród rodzin.



Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego.



Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym.



Integrowanie rodzin z placówką.

II. ORGANIZATOR:


Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku, ul Kamienna 15 oraz
wolontariusze z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy



Sędzia Główny Czesław Spisak tel. 600 446 356.

III. TERMIN I MIEJSCE:


09 czerwca 2018 roku (sobota) godz. 10:00.



Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku, ul Kamienna 15.



Zapisy do turnieju przyjmowane będą do dnia 08 czerwca 2018 na stronie internetowej
www.chessarbiter.com (należy je wypełnić online) lub mailowo pod adresem
czespisak@interia.pl Należy podać imię i nazwisko uczestników, datę urodzenia oraz kategorię
szachową i nazwę szkoły/przedszkola. W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z p.
Marzeną Kurnicką pod nr tel. 505181685 lub Czesławem Spisakiem tel. 600446356



Zakończenie i wręczenie nagród – ok. godz. 1430



IV. UCZESTNICY:



Dwuosobowe drużyny rodzinne – chłopcy i dziewczęta urodzeni w roku 2005 i młodsi z osobą
spokrewnioną (np. bratem, siostrą mamą, tatą, wujkiem, ciocią, babcią, dziadkiem).



UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona do 50 uczestników – decyduje kolejność zgłoszenia.

V. WPISOWE:


brak

VI. SYSTEM GRY:


7 rund systemem szwajcarskim



Tempo gry – po 10 minut dla zawodnika na partię + 5 sekund za każdy wykonany ruch



Do klasyfikacji rodzinnej będą brane pod uwagę wszystkie punkty zdobyte przez dwuosobową
drużynę.

VII. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:


skrócony system wartościowania Buchholza



pełny system wartościowania Buchholza



progresja

VIII. NAGRODY:


Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku za miejsca I-III w klasyfikacji rodzin
dwuosobowych



Nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, w tym tablet,
jako nagroda główna dla najlepszej rodziny w ramach projektu „Mali Szachiści”, realizowanego w
związku z obchodami XIII edycji Światowego Dnia Citi dla Społeczności.



Upominki dla wszystkich startujących ufundowała Firma POL-FOODS sp. z o.o.

Dyplomy dla rodzin szachowych.
IX. USTALENIA KOŃCOWE:


W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 01.07.2009 roku” wraz z
późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach.



Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników.



Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora
podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.



Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych
organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być
wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.



Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego
decyzje są ostateczne.

