
   

 

 

Regulamin 

Mikołajkowy Turniej Szachowy  

Gminy Obrowo 

 

1. CEL IMPREZY: 

• Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych  

• Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejoweg 

• Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu  

• Wyłonienie mistrza gminy w poszczególnych kategoriach wiekowych 

 

2. ORGANIZATOR: 

• Gmina Obrowo 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie 

• Kierownik zawodów – Eugeniusz Daniszewski, daniszewskieugeniusz@gmail.com 

• Sędzia główny – Andrejus Sivickis 

 

3. TERMIN, MIEJSCE 

Termin: 05.12.2021r. godz. 9.00, odprawa techniczna od godz. 8.30. 

Sala gry: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie ul. Szkolna 4, Stołówka Szkolna  

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

• Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 30 minut dla 

zawodnika na rozegranie partii 

• Kojarzenie par komputerowe przy użyciu programu ChessArbiter Pro 

• Turniej będzie prowadzony w czterech grupach wiekowych z podziałem na płeć: 

o Juniorzy do lat 10 

o Juniorzy do lat 14 

o Juniorzy do lat 18 
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o Seniorzy – ukończone 18 lat 

• W przypadku mniejszej liczby zawodników jest możliwość łączenia grup, jednakże 

klasyfikacja pucharów i dyplomów pozostanie bez zmian 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Prawo do gry w turnieju mają mieszkańcy gminy Obrowo 

 6.  WPISOWE 

• Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne 

• W sytuacji uzyskania normy na kategorię szachową będzie możliwość wniesienia opłaty 

klasyfikacyjno – rankingowej   

 

7. USTALENIA KOŃCOWE 

• Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice bądź opiekunowie prawni 
• Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy 
• Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt 
• Uczestnicy turnieju udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w 

związku z udziałem w turnieju, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. 

publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie) 
• Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową im. Jana Pawła II w Obrowie na potrzeby organizacji turnieju 
• Uczestnicy turnieju zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia i 

zastosowania się do wytycznych organizatora mających na celu przeciwdziałanie 

pandemii COVID-19 
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie. 

 

                                                                                Kierownik zawodów – Eugeniusz Daniszewski 

 


