KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

WIOSENNEGO MIĘDZYSZKOLNEGO
TURNIEJU SZACHOWEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY KIELCE

25-26 kwiecień 2022 r.1
TURNIEJ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH GMINY KIELCE!

1. MIEJSCE ZAWODÓW:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
IM. K.K. BACZYŃSKIEGO
W KIELCACH
UL. MARSZAŁKOWSKA 96
TEL. 41 36 76 488
sekretariat@sp27.kielce.eu

2. ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27
W KIELCACH
„NASZA SZKOŁA JEST WSPANIAŁA”
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
IM. K.K. BACZYŃSKIEGO
W KIELCACH

W związku z trwającą pandemią Covid-19 termin zawodów może ulec zmianie.
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SZACHOWA
AKADEMIA

LUDOWY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB
SPORTOWY ”LUKKS” KIELCE

3. CELE TURNIEJU:


Rozwijanie logicznego myślenia.



Poznawanie tajników gry w szachy.



Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.



Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.



Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

4. SYSTEM I TEMPO ROZGRYWEK : szwajcarski, 7 rund –
P 15’ (15 minut dla zawodnika) Podczas rozgrywek obowiązują przepisy FIDE.

5. KLASYFIKACJA I STOSOWANA PUNKTACJA POMOCNICZA:


O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.



W przypadku równej liczby punktów o miejscu zawodnika w turnieju decydują punkty
pomocnicze: Buchholz średni, Buchholz pełny, Liczba zwycięstw, Progres.

6. TERMINY ZAWODÓW :






25 kwietnia 2022
26 kwietnia 2022
klasy I-III
klasy IV-VIII
8:30 – 9:30 Zapisy i weryfikacja listy startowej zawodników.
10:00 – Początek rozgrywek.
14:30 – Zakończenie turnieju .
15:00 – Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom.
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7. NAGRODY:
Nagrody przyznane zostaną w obu grupach wiekowych:
I-III miejsce - puchary, dyplomu, nagrody rzeczowe
IV-V miejsce - puchary i dyplomy
VI-X miejsce – dyplomy
Nagroda dla najlepszej dziewczynki (w obu grupach).
Niespodzianka dla najmłodszego uczestnika turnieju.
8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Szkoła chcąca wziąć udział w turnieju może zgłosić maksymalnie 4 uczniów.2
Limit nie dotyczy szkoły organizatora zawodów.
Wypełnione skany formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami
rodo(załącznik nr 2) należy przesłać do 13.04.2022 do godziny 15:00 na adres
sekretariat@sp27.kielce.eu. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować
niedopuszczeniem uczniów do udziału w zawodach.
W dniu zawodów uczestnicy turnieju oraz opiekunowie zobowiązani są dostarczyć
oświadczenie o stanie zdrowia dotyczące Covid -19(załącznik nr 3/załącznik 3a).
Koordynator zawodów z ramienia Szkoły Podstawowej nr 27 im. K.K. Baczyńskiego
w Kielcach- p. Marcin Braniewski - tel. 41 36 76 488

e-mail: braniewski.wicedyrektor@sp27.kielce.eu
9. OPŁATA STARTOWA :
15 zł od uczestnika zawodów.3 Z opłaty zwolnieni są uczniowie szkoły organizatora
turnieju. Wpisowe będzie pobierane w gotówce w dniu zawodów przez organizatora
imprezy- „Szachową Akademię”.
10. DOJAZD I OPIEKA PODCZAS ZAWODÓW.
Uczestnicy dojeżdżają do miejsca zawodów na własny koszt. Opiekę nad uczestnikami
sprawują nauczyciele ze szkół, z których startują zawodnicy .

2

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości uczestników, możliwy będzie dodatkowy nabór do turnieju.
W takiej sytuacji szkoły, które zgłosiły się do udziału w zawodach zostaną poinformowane o ewentualnych
wolnych miejscach.
3
Opłata na rzecz kosztów związanych z obsługą imprezy.
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11. UBEZPIECZENIE.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące lub rodzice.
Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka
delegująca lub rodzic.

12. ZODY NA PRZETWARZANIE DANYCH I UTRWALENIE WIZERUNKU.


Biorąc udział w turnieju uczestnik oraz inne osoby przebywające na sali gry w trakcie
trwania turnieju wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku przez
organizatorów, korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku
z realizacją turnieju.



Uczestnik przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo
i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika
i

jego

nagraniami

zarejestrowanymi


(fotograficznymi,

audiowizualnymi,

dźwiękowymi)

w związku z turniejem.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów jego danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji
tego turnieju.



Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

13. SPRAWY WAŻNE:


W turnieju mogą brać udział jedynie zdrowi zawodnicy, zgodnie z pisemnym
oświadczeniem niemający objawów sugerujących chorobę zakaźną.



Każdy uczestnik w dniu zawodów musi posiadać podpisane oświadczenie o stanie
zdrowia dotyczące „Covid – 19(uczeń -załącznik nr 3/ opiekun, sędzia zawodówzałącznik 3a).



Oświadczenie musi być bezwzględnie wypełnione przez uczestnika imprezy
( oświadczenie wypełniają :uczniowie, opiekunowie, sędziowie, obsługa techniczna
zawodów).



Brak wyżej wymienionego oświadczenia uczestnika wiąże się z wykluczeniem udziału
zawodnika, opiekuna, sędziów i obsługi technicznej z zawodów.

4|Strona

WIOSENNY MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY SP 27 KIELCE



Organizacja turnieju odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.



Nie ma obowiązku podawania ręki przed i po zakończeniu partii (może być tzw. żółwik
lub powitanie łokciem).



Po zakończeniu partii zawodnicy są proszeni (po ułożeniu bierek i zgłoszeniu wyniku)
o każdorazowe zdezynfekowanie rąk.



Organizator zapewnia płyn dezynfekujący.

 Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i warunków
bezpieczeństwa na sali gry.
 Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego
głównego, którego decyzja jest ostateczna.4

ZAPRASZAMY !

4

Zapisy przygotowane na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Stan prawny na dzień 30.03.2022.

5|Strona

