REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
I Organizator
Organizatorem turnieju jest: Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
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
środa 22 grudnia o godz 17.00. Turniej Szachowy dla „Amatorów”
środa 22 grudnia o godz 17.00.

Turniej Szachowy dla „Szachistów”

Miejsce gry: Hala Sportowa MOSiR Knurów, ul. Górnicza 2
Zakończenie każdego z turniejów przewidziane jest ok. godz. 21.00
IV Uczestnicy
W zawodach mogą brać udział osoby, które ukończyły 12. rok życia i 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.
Turniej dla „Szachistów” jest przewidziany dla osób które grają na poziomie co najmniej III
kategorii szachowej (potrafią wygrać z komputerem poziom 5 na stronie lichess.org) a dla
pozostałych przewidziane jest uczestnictwo w Turnieju dla „Amatorów”.
Organizator nie będzie weryfikował na jakim poziomie grają poszczególni zawodnicy, dlatego
każda osoba zamierzająca uczestniczyć w zawodach, na podstawie własnych osiągnięć i
umiejętności gry lub sprawdzenia się na stronie lichess.org sama decyduje w którym turnieju
planuje zagrać. 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.
Łączna liczba miejsc do obu turniejów jest ograniczona i wynosi 40 zawodników.
V System rozgrywek i punktacja
Każdy uczestnik turnieju rozegra 5 partii w systemie szwajcarskim z otrzymanym czasem na partie
12 minut + 8 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 zgłoszenia:
1. Osoby chcące wziąć udział w zawodach powinny:
- zgłosić się pisząc maila do Organizatora na adres sport@mosirknurow.pl najpóźniej do
dnia 20.12.2020r. (decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku osiągnięcia max. liczby
uczestników lista zgłoszeń może zostać zamknięta wcześniej). W zgłoszeniu należy podać
następujące dane: Imię i Nazwisko, data urodzenia, wybór turnieju (dla „amatorów” czy dla
„szachistów”), numer telefonu
- lub dokonać zgłoszenia telefonicznego podając powyższe dane pod numerami telefonu:
032 335-20-14 lub 888-909-617.
2. Każda zgłaszająca się osoba otrzyma zwrotną informację mailową o wpisaniu na listę
zgłoszeniową (Organizator weryfikuje wiek uczestnika oraz ilość dostępnych miejsc w
turnieju).
3. Osoby, które dostaną potwierdzenie o wpisaniu na listę uczestników są zobowiązane w
terminie do 20 grudnia do opłacenia wpisowego do turnieju, które wynosi 10 zł dla osób
dorosłych, a dla dzieci i młodzieży 5 zł.
4. Osoby, które zgłoszą się do turnieju, ale nie opłacą wpisowego w terminie do 20 grudnia
zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej.
5. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie do 20 grudnia, osoby zgłoszone do turnieju
mogą opłacić wpisowe w kasie MOSiR bezpośrednio przed turniejem.
6. 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.
7. Lista startowa i dodatkowe informacje będą publikowane na stronie internetowej turnieju
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4584
Opłaty startowej dokonuje się poprzez:
- przelew na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj.:
GETIN BANK 19 1560 1081 2121 0978 2266 0002 do dnia 20.12.2020

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.
Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny zgłosić taką potrzebę
telefonicznie w Dziale Księgowości MOSiR wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek w ciągu
7 dni od daty dokonania opłaty.

Po dokonaniu opłaty startowej nastąpi wpisanie zawodnika na listę startową turnieju szachowego.
Każdy uczestnik zgłasza udział tylko do jednego turnieju.
VII Nagrody
W obu turniejach trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary i dyplomy. Dla wszystkich
przewidziane są drobne upominki/gadżety.

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.
Organizator zaleca podczas gry zasłanianie ust i nosa (nie ma obowiązku), natomiast po odejściu od
stołu grający są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa tak jak wszystkie osoby znajdujące się na
obiekcie.
Podczas turnieju, w holu, gdzie będą prowadzone rozgrywki, mają prawo przebywać jedynie
uczestnicy turnieju, sędzia i obsługa zawodów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie jest Pani Agnieszka
Domagała, e-mail: iod24@agileo.it;
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Świątecznego Turnieju Szachowego zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające,
z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane
wynikające z przepisu prawa;
5. Dane osobowe, przekazane w formie listy zawodników będą przechowywane przez okres 5 lat. Zdjęcia
z wydarzeń oraz informacje o wynikach będą przechowywane na stronie internetowej
www.mosirknurow.pl przez okres 10 lat.
6. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa
w turnieju szachowym. Uczestnik zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych brak możliwości udziału w turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian powyższych ustaleń oraz ich ostateczną
interpretację.

