XVII Powiatowy Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Starosty Krakowskiego
Zabierzów , 22-23.09.2018

1. Organizator:
Fundacja Gens Una Sumus na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
2. Sponsorzy:
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie
Kraków Airport
3. Patronaty:
Starosta Powiatu Krakowskiego - Wojciech Pałka
Wójt Gminy Zabierzów - Elżbieta Burtan
4. Patronat medialny:
Znad Rudawy
5. Miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się w Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów(zmiana miejsca gry).
6. System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach:
OPEN A FIDE do 2200 ELO – 5 rund
OPEN B - zawodnicy z rankingiem 1600 i niższym - 7 rund
OPEN C – 2008 i młodsi (Turniej rozegrany zostanie 23.09.2018) – 7 rund
W turnieju OPEN C mogą brać udział zawodnicy starsi pod warunkiem posiadania
maksymalnie V kategorii szachowej oraz urodzeni nie wcześniej niż w 2006 roku.
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7. Tempo gry:
OPEN A – 60 min + 30 sekund, OPEN B – 60 min, OPEN C – 30 min na zawodnika

8. Warunki finansowe:
Turniej jest bezpłatny. W OPEN A obowiązuje limit 36 zawodników.
Zawodnicy niezrzeszeni podlegają dodatkowym opłatom i nie będą one pobierane
przez organizatora Fundację Gens Una Sumus.
Opłaty należy kierować bezpośrednio do Polskiego Związku Szachowego podając:
imię i nazwisko oraz nazwę turnieju.
Potwierdzenie opłaty rankingowej należy pokazać przy potwierdzeniu uczestnictwa.
Dane do przelewu znajdą Państwo na stronie www.pzszach.pl pod linkiem
http://pzszach.pl/2018/03/28/kof-nr-1-2018-aktualizacja-z-dn-27-marca-2018-rwazne-zmiany/
9. Nagrody:
W OPEN A nagrodzeni zostaną zawodnicy z miejsc 1-3: 400 zł, 200 zł, 100 zł oraz
najlepszy junior i juniorka do lat 16 – po 100 zł
W OPEN B za miejsca 1-3 zostaną przyznane nagrody rzeczowe + najlepszy junior i
juniorka do lat 14 + dyplomy. W OPEN C nagrodzeni zostaną juniorki i juniorzy osobno
za miejsca 1-3. Puchary dla zwycięzców w każdym turnieju za miejsca 1-3.
10. Program rozgrywek
22.09.2018 (sobota) od godz. 09:00 obowiązkowa odprawa techniczna Grupy A i B,
23.09.2016 (niedziela) od godz. 9:00 – obowiązkowa odprawa techniczna Grupy C
Zakończenie 23.09.2016 (niedziela) ok. godz. 15:30 zaraz po zakończeniu ostatniej rundy.
Zawodnicy nie potwierdzeni do godziny 9:00 nie będą dopuszczeni do zawodów.
11. Sponsorzy
12. Zgłoszenia
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres:
d.mikrut@gensunasumus.pl do dnia 20.09.2018 r. oraz poprzez formularze zgłoszeniowe
w serwisie www.chessmanager.com Dariusz Mikrut – tel.668-17-60-60
13. Uwagi końcowe
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- Klasyfikacje juniorek i juniorów w grupie B pod warunkiem min. 5 zawodniczek
- Odbiór osobisty nagród tylko na zakończeniu turnieju.
- Każdy uczestnik zgłaszający się do turnieju wyraża zgodę na utrwalanie i
publikacje ich wypowiedzi w formie wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć,
nagrań filmowych wykorzystywanych przez prasę, telewizję, radio i internet a także
na
przetwarzanie
danych osobowych
i
wizerunku
Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wycofanie zgody jest
jednocześnie rezygnacją z udziału w turnieju.

Zapraszamy do nowo powstałego Klubu Szachowego Dwie Wieże Kraków założonego
przez Fundację Gens Una Sumus z Krakowa.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie fundacji www.gensunasumus.pl oraz
www.dwiewieze.krakow.pl
Serdecznie Zapraszamy

