
REGULAMIN  TURNIEJÓW  SZACHOWYCH w Dni Knurowa 2021 

  

I.  Organizator i partnerzy 
 

           - Organizator: Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 

-  Przegląd Lokalny 

-  iKnurow.pl 

 

II.  Cel imprezy 
 

 Promowanie szachów wśród lokalnej społeczności. 

 Promocja gminy Knurów.  

 Integracja środowiska szachowego. 

 Umożliwienie współzawodnictwa sportowego wśród osób lubiących grę w szachy. 

 

III.  Termin i miejsce zawodów 
 

sobota 19 czerwca w godz. 10.00 – 14.30   Turniej Szachowy dla  Dzieci i Młodzieży do 18 lat. 

sobota 19 czerwca w godz. 15.30 – 20.00   Turniej Szachowy dla  Dorosłych. 

 

Miejsce gry: MOSiR Knurów, ul. Górnicza 2 

 

IV.  Uczestnicy 
 

W zawodach mogą brać udział tylko osoby, które nie są chore na Covid 19, nie wykazują objawów 

choroby, nie przebywają w izolacji, na kwarantannie, ani nie miały styczności w ostatnich 10 

dniach z osobami zakażonymi. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną 

odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności           

za utratę uszczerbku na zdrowiu.  

Bliższych informacji w tym zakresie udziela sędzia zawodów pod nr tel. tel. kom. 888 909 617 lub 

Dział Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR pod nr tel. 32 335 20 14.  

Liczba miejsc do każdego z turniejów jest ograniczona i wynosi około 40 zawodników. 

 

V.  System rozgrywek i punktacja 
 

Turnieje zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim, w którym każdy z uczestników rozegra 

7 partii z przewidywanym tempem gry ok. 15 minut dla zawodnika na wykonanie wszystkich 

swoich posunięć ( 10 minut + 5 sekund na ruch). 

 

Punktacja: 

W każdym z turniejów po rozegraniu wszystkich rund ustalona zostanie kolejność zajętych miejsc 

wg następujących kryteriów: Liczba zdobytych punktów, punkty średniego Bucholza, punkty 

pełnego Bucholtza, progresja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Zgłoszenia do turnieju i opłaty  

 

Procedura zgłoszeniowa:  

 

1. Osoby chcące wziąć udział w zawodach powinny zgłosić się pisząc maila do Organizatora            

na adres: sport@mosirknurow.pl najpóźniej do dnia 16.06.2021 r. ( w przypadku większej liczby 

zgłoszeń od przewidywanego limitu o uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń)  

2. W wiadomości zgłoszeniowej zainteresowany powinien zawrzeć następujące informacje: imię, 

nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy oraz wybór kategorii ( ,,turniej dla dzieci                               

i młodzieży" lub ,,turniej dla dorosłych"). Organizator przewiduje możliwość zgłoszenia się osób 

nieletnich do turnieju dla dorosłych ( prosimy o zawarcie takiej informacji w wiadomości 

zgłoszeniowej). 

3. Każda osoba otrzyma drogą mailową odpowiedź potwierdzającą wpisanie na listę uczestników.  

4. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej każdy z uczestników zobligowany jest do wpłaty 

wpisowego najpóźniej do dnia 16 czerwca. Zgłoszone osoby, którzy nie wpłacą wpisowego zostaną 

usunięte z listy uczestników. Koszt wpisowego wynosi 5 zł  dla osób do 18. roku życia i 10 zł dla 

osób dorosłych.  

5.Osoby, które wyślą zgłoszenie do turnieju po zamknięciu listy zgłoszeń lub po terminie zgłoszeń 

zostaną wpisane na listę rezerwową i mogą zostać dopisane do listy startowej w miejsce osób 

zgłoszonych, ale nie opłaconych. 

 

 

Opłaty startowej dokonuje się:  

przelewem na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj.: GETIN 

BANK 19 1560 1081 2121 0978 2266 0002 lub gotówką w kasie MOSiR (ul. Górnicza 2)                      

w godzinach 14:00-22:00 od poniedziałku do piątku.  

Wpłacający zobowiązani są do opisania wpłaty w następujący sposób: „wpisowe do turnieju 

szachowego” oraz podania danych uczestnika zawodów, tj. imienia i nazwiska startującego. 

W przypadku nie stawienia się na imprezę czy rezygnacji z uczestnictwa w turnieju opłata startowa 

nie podlega zwrotowi. 

Po dokonaniu opłaty startowej nastąpi wpisanie zawodnika na listę startową turnieju szachowego. 

Każdy uczestnik zgłasza udział tylko do jednego turnieju. 

 

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o zawarcie takiej informacji w wiadomości 

zgłoszeniowej wraz z danymi na jakie ma zostać wystawiona faktura. 

 

 

VII.  Nagrody 
 

W pierwszym turnieju trzech najlepszych otrzyma puchary i dyplomy: 

 w klasyfikacji zawodników urodzonych w latach 2003-2005 

 w klasyfikacji zawodników urodzonych w latach 2006-2008 

 w klasyfikacji zawodników urodzonych po roku 2008 

W drugim turnieju trzech najlepszych otrzyma puchary i dyplomy. 

 

   

VIII.  Informacje dodatkowe 

 

Na turnieju należy pojawić się co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia i zgłosić 

organizatorowi swoją obecność w zawodach oraz wypisać oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa 

związanego z Covid 19 oraz zgodę na publikację wizerunku. Dodatkowo nieletni uczestnicy muszą 

posiadać zgodę podpisaną przez opiekuna prawnego. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian powyższych ustaleń oraz ich 

ostateczną interpretację. 


