REGULAMIN IMPREZY WEEKEND SZACHOWY W GALERII BRONOWICE
20-21 czerwca 2015
I. ORGANIZATOR
Organizatorami „Szachowego weekendu w Galerii Bronowice są:
1. Galeria Bronowice
2. Open Media
3. Małopolski Związek Szachowy
II.

CEL

1. Przyjemne spędzenie weekendu w Galerii Bronowice.
2. Promowanie szachów wśród mieszkańców Krakowa.
III.

TERMIN

20.06.2015 – Turniej Juniorów
21.06.2015 – Turniej Open
IV.

MIEJSCE

Turnieje odbędą się w holu Galerii Bronowice przy ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków.( pasaż i okrągła przestrzeń pod

tzw. ringiem na poziomie 0)
V. SYSTEM ROZGRYWEK - TURNIEJ OPEN
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry 15 minut na rozegranie partii dla każdego
zawodnika. Obowiązują przepisy gry FIDE. Klasyfikacja open i kobiet.
VI.

SYSTEM ROZGRYWEK - TURNIEJ JUNIORÓW

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry 15 minut na rozegranie partii dla każdego
zawodnika. Obowiązują przepisy gry FIDE. Klasyfikacja dziewcząt i chłopców jest oddzielna.
Grupy turniejowe: (Zawodnik może być poproszony o okazanie dokumentów potrzebnych do zweryfikowania danych personalnych)
Uprawnieni do gry w poszczególnych grupach będą zawodnicy/zawodniczki, którzy przed 1 stycznia 2015 nie ukończyli wieku:
7 lat, (rocznik 2008 i młodsi) – turniej do lat 7,
9 lat, (rocznik 2006 i młodsi) – turniej do lat 9,
11 lat, (rocznik 2004 i młodsi) – turniej do lat 11,
13 lat, (rocznik 2002 i młodsi) – turniej do lat 13,
15 lat, (rocznik 2000 i młodsi) – turniej do lat 15,
17 lat, (rocznik 1998 i młodsi) – turniej do lat 17.
VII.

ZGŁOSZENIA

1. W Turniejach mogą wziąć udział osoby niezrzeszone, a także członkowie klubów i stowarzyszeń.
2. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 18.06.2015 na adres: fajnamucha@o2.pl
3. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia można dokonać w miejscu gry w godzinach 10.00 – 11.30 odpowiednio 20.06.2015 dla
turnieju juniorów i 21.06.2015 dla turnieju open.
4. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub, miasto zamieszkania.
W przypadku juniorów należy podać, do którego turnieju jest zgłoszenie (można zgłosić się do obydwóch turniejów).
5. Ilość zgłoszeń jest ograniczona – organizator decyduje o zamknięciu listy uczestników.
6. Każdy zawodnik zgłoszony do turnieju jest zobowiązany dodatkowo potwierdzić swoją obecność na turnieju do
godziny 11.30 w biurze turnieju zlokalizowanym przy scenie.
VIII.

TERMINARZ

Turniej Juniorów: 20.06.2015 / Turniej Open: 21.06.2015
przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń 10.00 - 11.30
oficjalne rozpoczęcie godzina 11.55
I runda godzina 12.00

IX.

NAGRODY

1. Fundatorem wszystkich nagród w turnieju jest Galeria Bronowice.
2. Nagrody w postaci Bonów Podarunkowych do zrealizowania na terenie Galerii Bronowice.

A. Turniej Open – niedziela 21.06.2015
Zestawienie nagród w Turnieju Open
Miejsce
Kobiety

Open

I
Bon
podarunkowy
300 zł
Bon
podarunkowy
400 zł

II
Bon
podarunkowy
250 zł
Bon
podarunkowy
300 zł

III
Bon
podarunkowy
200 zł
Bon
podarunkowy
250 zł

IV
Bon
podarunkowy
150 zł
Bon
podarunkowy
200 zł

V
Bon
podarunkowy
100 zł
Bon
podarunkowy
150 zł

VI
Bon
podarunkowy
50 zł
Bon
podarunkowy
100 zł

B. Turniej Juniorów – sobota 20.06.2015
Zestawienie nagród w Turnieju Juniorów
Kategoria wiekowa
Nagrody przyznawane
są oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Bon podarunkowy
150 zł

Bon podarunkowy
100 ZŁ

Bon podarunkowy
50 ZŁ

do 7 lat
do 9 lat
do 11 lat
do 13 lat
do 15 lat
do 17 lat

3. Nagrody dodatkowe
•

Turniej Open: nagroda rzeczowa dla najstarszego uczestnika i uczestniczki turnieju open.

•

Turniej Juniorów: nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika i uczestniczki turnieju juniorów oraz pamiątkowe
upominki dla 200 najmłodszych uczestników.

4. Pokwitowanie odbioru nagrody jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników odbierających nagrodę.
5. Kobieta, która zajmie nagradzane miejsce w klasyfikacji open – otrzymuje tylko jedną nagrodę o wyższej wartości, nagroda o niższej
wartości przechodzi na kolejne miejsce w danej kategorii.
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.

2.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

3.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Turnieju.

4.

Uczestnicy biorący udział w Turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez
Organizatorów Turnieju tj. imię i nazwisko, klub, adres (miasto zamieszkania), e-mail, w celach promocyjno – marketingowych,
związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

5.

W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Turnieju bez podania przyczyny.

6.

Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.

7.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

8.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas
Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
w celach informacyjnych i promocyjnych.
11. Niniejszy regulamin dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym na terenie Galerii Bronowice w Krakowie oraz na stronie
Małopolskiego Związku Szachowego www.mzszach.krakow.pl

