
 

XIV FERYJNY TURNIEJ SZACHOWY 
 

DLA DZIECI i MŁODZIE ŻY 
 

O PUCHAR DYREKTORA KRASNOBRODZKIEGO DOMU KULTURY 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
 

1. ORGANIZATOR:  
- Krasnobrodzki Dom Kultury 

 
 

2. CELE:  
- popularyzacja szachów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 
- wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, 

 - stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rywalizacji sportowej. 
 
 

3. TERMIN, MIEJSCE i SYSTEM ROZGRYWEK:  
- 24 stycznia 2020 r., godz.10 00 - Krasnobrodzki Dom Kultury,  
- system szwajcarski na dystansie 7 rund,  
- tempo gry – 15 minut na partię dla zawodnika, 
- w przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje: 

          - metoda Bucholtza z potrąceniem skrajnych rezultatów, 
 - Bucholtz pełny, 
 - ilość zwycięstw, 
 - progresja. 
 
 

4. ZGŁOSZENIA:  do 20 stycznia  
- za pośrednictwem serwisu Chessarbiter: http://chessarbiter.com/turnieje/ 
- lub mailowo na adres sędziego zawodów: (Ryszard Probola): rychpro@poczta.onet.pl 

 
 

5. KATEGORIE: 
- juniorki do lat 10 (rocznik 2010 i młodsze) 
- juniorki do lat 14 (roczniki 2006-2009) 
- juniorki do lat 18 (roczniki 2005-2002) 
- juniorzy do lat 10 (rocznik 2010 i młodsze) 
- juniorzy do lat 14 (roczniki 2006-2009) 
- juniorzy do lat 18 (roczniki 2005-2002) 

 
 

6. NAGRODY:  
- PUCHARY dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach,  
- NAGRODY RZECZOWE dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii, 
- DYPLOMY dla wszystkich uczestników. 

 
 

7. INNE:  
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, 
- za  zdolność  zawodników do  startu w  zawodach oraz  ich ubezpieczenie  odpowiedzialny jest 

              klub delegujący swoją reprezentację, szkoła, rodzic lub opiekun. Opiekę nad dziećmi  sprawują 
              rodzice  lub  opiekunowie. Udział  w  turnieju  jest  równoznaczny  ze  zgodą  na  przetwarzanie    
              danych   osobowych   przez   organizatora   dla   potrzeb  turnieju   m.in.:  publikacja   wyników ,     
              sprawozdawczość, a  także nieodpłatne  utrwalenie i  rozpowszechnienie  wizerunku  w  formie    
              fotografii  analogowej  i  cyfrowej w celach promocyjnych - zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r.  
              o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),  

- o sprawach niejasnych, a nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 
 

 


