
Wydarzenie objęte patronatami:  Prezydenta Miasta Skierniewice, 
Starosty Skierniewickiego, Wójta Gminy Skierniewice.

Regulamin 

Skierniewickiego NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
Turnieju Szachowego 

1. ORGANIZATOR
Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” w Skierniewicach.

2. CEL
Celem  turnieju  pn.  Skierniewicki  NIEPODLEGŁOŚCIOWY Turniej  Szachowy  jest  integracja
lokalnego  (miasto,  gmina,  powiat)  środowiska  dzieci  zainteresowanych  grą  w  szachy,  poprzez
organizację dla nich cyklicznego turnieju szachowego oraz stworzenie im przyjaznego miejsca do
gry w szachy w postaci koła szachowego SZACH MAT. 

3. TERMIN I MIEJSCE
16.11.2019 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach im. św. Stanisława 
Kostki, Al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice

4. GRUPY TURNIEJOWE
OPEN – Turniej otwarty dla wszystkich uprawnionych zawodników - uczniów szkół 
podstawowych do lat 14
Uwaga - wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie. Po zakończeniu turnieju będzie prowadzona 
osobna klasyfikacja w grupach wiekowych do lat 8, 10, 12 i 14.

5. SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski
- OPEN – 11 rund tempem P15'
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Uwaga Ostateczna decyzja o ilości rund i tempie gry będzie ogłoszona podczas odprawy 
technicznej w zależności od ilości uczestników

6. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wysokość wpisowego: 
- OPEN – wstęp wolny

Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres: sekretariat.szkoly@fundacjazrodla.pl do 14.11.2019 r.

Karta Zgłoszenia - załącznik nr 1 do regulaminu 

Oświadczenia  - zał. nr 2 do regulaminu prosimy o dostarczenie w dniu turnieju.

W przypadku dużej liczby chętnych, przekraczającej możliwości sprzętowe organizatora, o udziale 
w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. NAGRODY
OPEN– Puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzcy każdej kategorii wiekowej dla miejsc 1-3.

8. TERMINARZ
- OPEN 
16.11.2019 (sobota):
8:00 – 8:30 przyjazd uczestników, potwierdzanie zgłoszeń i rejestracja
8:45 – 9:00 odprawa techniczna
9:00 – 9:30   runda 1
9:30 – 10:00 runda 2
10:00 -10:30 runda 3
10:30 - 11:00 runda 4
11:00 - 11:30 runda 5
11:30 - 12:00 runda 6
12:00 - 12:30 runda 7
12:30 - 13:00 runda 8
13:00 - 13:30 runda 9
13:30 - 14:00 runda 10
14:00 - 14:30 runda 11
14:30 Zakończenie turnieju

Uwaga Podane godziny rund są orientacyjne. Kolejną rundę będziemy grać bezpośrednio po 
zakończeniu rundy poprzedniej
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9. UWAGI KOŃCOWE
• Organizatorzy zapewniają salę i sprzęt do gry. 
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
• Zawodnicy niepełnoletni w trakcie turnieju są pod opieką rodziców lub innych opiekunów. 
Organizator nie zapewnia opieki.
• Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. 
• Organizator nie posiada depozytu z tego względu, dopuszcza się wnoszenie na salę gry 
komunikatorów elektronicznych. Używanie ich na sali gry będzie karane. 
• Dopuszcza się spóźnienia na rundę do spadnięcia czasu.
• Nieobecność podczas odprawy technicznej będzie skutkować wykluczeniem z kojarzeń rundy 
pierwszej. Zawodnicy spóźnieni mogą zostać dopuszczeni do gry w turnieju od rundy drugiej.
• Podane godziny rund są orientacyjne. W trakcie turnieju organizator będzie podejmował decyzje o
wcześniejszym rozpoczęciu rund w zależności od czasu trwania wcześniejszych rund.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie turnieju są ostateczne. 
• Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora. 
• Start zawodnika w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów promocji oraz 
publikowanie danych na stronach internetowych.
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