Turniej o Puchar Burmistrza Ustronia dla miast partnerskich
23.08.2020 r.

1. Organizatorzy
Miasto Ustroń
Śląski Związek Szachowy

2. Turniej jest imprezą towarzyszącą podczas Festiwalu Szachowego Szachy w Ustroniu
Łączą Pokolenia, 14-23.08.2020 r.

3. Termin i miejsce rozgrywek
23.08.2020 r. (niedziela) godzina 10:00
Ustroń, Dom Kultury Prażakówka

4. Cel turnieju
Integracja wśród mieszkańców miast partnerskich miasta Ustroń.
Popularyzacja gry w szachy.

5. System rozgrywek
Turniej drużynowy – kołowy.
Drużyna składa się z dwóch zawodników z każdego miasta partnerskiego.
Tempo gry: 10 minut na całą partię na zawodnika.

6. Do udziału w Turnieju uprawnieni są:
Drużyny dwuosobowe z miast partnerskich miasta Ustroń:
Ustronie Morskie (Polska)
Neukirchen Vluyn (Niemcy)
Budapest (Węgry)
Hajdúnánás (Węgry)
Piešťany (Słowacja)
Luhačovice (Czechy)
Kalety (Polska)
Frenštát (Czechy)

7. Udział w turnieju jest bezpłatny.

8. Zgłoszenia – do 15 sierpnia 2020 roku, na adres e-mail: michalpazdziora@gmail.com,
podając: miasto partnerskie oraz skład dwuosobowy: imię, nazwisko, rok urodzenia
oraz posiadaną kategorię szachową (tytuł szachowy) i ranking FIDE lub krajowy.

9. Nagrody
Puchar dla najlepszej drużyny.

10. Uwagi końcowe
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych.
Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie turnieju są ostateczne.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania
turnieju do Sędziego.
Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna
i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia.
Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii
SARS-COV2.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników
przez organizatorów w celach związanych z przeprowadzeniem turnieju i promocją
zawodów (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz.
1000).

