
Regulamin turnieju  

o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Sanoku 

 

Cele turnieju: 
Popularyzacja gry w szachy. Podniesienie umiejętności, rozwój intelektualny młodzieży. 

 

 

I. Termin i miejsce rozgrywek 
1. Turniej zostanie rozegrany w dniu 28 listopada 2015 r. w Gimnazjum nr 4  

w Sanoku ul. Jana Pawła II 25 

2. Odprawa techniczna zawodników – potwierdzenie obecności zgłoszonych zawodników 

w godzinach 8:30 – 8:55 w dniu 28 listopada 2015 r.. 

3. Rozpoczęcie 28 listopada 2015 r. o godz. 9:00 

II. Uczestnicy 
1. Uczestnikami turnieju zostają zgłoszeni do dnia 24 listopada 2015 r. uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu sanockiego 

2. Zgłoszenia do zawodów wysyłamy na adres e-mail wojstawa@poczta.onet.pl 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, kategorię 

szachową (jeśli zawodnik ją posiada) 

III. Zasady rozgrywek 
1. Turniej zostanie rozegrany na dystansie 7 rund po 15 minut na zawodnika 

2. Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim 

3. Przebieg turnieju odbędzie się z zastosowaniem kodeksu PZSzach 

4. Turniej zostanie rozegrany bez podziału na grupy wiekowe 

5. Sędzią głównym turnieju  będzie p. Marek Kielar 

6. Sędzią technicznym będzie Wojciech Stawarczyk 

7. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w sposób ostateczny organizator  

w porozumieniu z sędzią głównym 

8. Decyzja podjęta przez organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie 

IV. Nagrody 
1. Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Sanoku – dla najlepszego uczestnika turnieju 

2. Dyplomy za miejsca I – III w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów 

3. Nagrody  za zajęcie miejsc I - III w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród oraz dyplomów dla 

uczestników – w zależności od pozyskanych sponsorów 

V. Pozostałe informacje 
1. Organizator nie zapewnia wyżywienia 

2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodnikom oraz nie organizuje pomocy 

medycznej w trakcie trwania zawodów 

3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu 

VI. Organizatorzy i sponsorzy 
1. Gimnazjum nr 4 w Sanoku 

2. Klub Sportowy „Komunalni Sanok” 

3. PKO BP SA o/Sanok 

4. Patronat medialny – eSanok.pl 
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