
TURNIEJ  SZACHOWY  O  PUCHAR  PREZESA
MIĘDZYNARODOWYCH  TARGÓW  GDAŃSKICH  SA

1. Organizatorzy:
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w sobotę 24.11.2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym  
AMBEREXPO w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, sala nr 4 poziom 1.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.

3. System rozgrywek i tempo gry:
Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (możliwość uzyskania rankingu ELO w szachach 
szybkich) i będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry wynosi 10 minut dla zawodnika na całą partię oraz 5 sekund na każde posunięcie od początku 
partii.

4. Wpisowe:
Wpisowe do Mistrzostw wynosi 10 zł. Dodatkowo aby zawodnik mógł wziąć udział w turnieju niezbę�dne
jest zakupienie biletu na Targi Gra i Zabawa 
http://graizabawa.amberexpo.pl/title,Wstep_na_targi_i_festiwal,pid,1391.html 
Wpisowe należy wpłacać do dnia 21.11.2018 r. na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku
Szachowego: 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 w tytule: z podaniem imienia i nazwiska.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 21.11.2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_5828/
Zgłoszenia można wysyłać także na email: akademiaszachowa@gmail.com
Potwierdzenie zapisów do turnieju od 9.00 do 9.45.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Nagrody:
I miejsce – 300 zł + puchar 
Przewidziano minimum trzy nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.

7. Postanowienia końcowe:
• Turniej zgłoszony do FIDE.
• Sprzęt i salę zapewnia Organizator.
• Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
• Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów.
• Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny 

jest klub lub rodzic zawodnika.
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• W sprawach szachowych nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy
FIDE i PZSzach.

• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, Sędziego Głównego 
w celach informacyjno marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 
informacyjnych i promocyjnych.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania 
zmian.


