Regulamin
Indywidualnych Mistrzostw Polski Rolników
1. Cel



Popularyzacja szachów.
Wyłonienie Mistrza Polski Rolników.

2. Organizatorzy




Polski Związek Szachowy.
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Gmina Pułtusk.

3. Termin i miejsce


Turniej odbędzie się dnia 1.12.2018 r. (sobota) w Pułtusku – Zamek w Pułtusku ul. Szkolna 11
Potwierdzenie udziału do godz. 10.30, pierwsza runda o godzinie 1100.

4. Uczestnictwo








Prawo udziału w turnieju mistrzowskim mają rolnicy i członkowie rodzin rolniczych, dlatego należy posiadać
przy sobie do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz ostatni odcinek płatności składek KRUS lub
decyzję o podatku rolnym.
Turnieje w grupach A i B mają charakter otwarty i przeznaczone są dla wszystkich chętnych.
Warunkiem udziału jest przysłanie zgłoszenia do dnia 26.11.2018r. e-mail: jan.s1@vp.pl na załączonym
formularzu oraz osobiste potwierdzenie udziału w sali gdy do godz. 10.30 Zawodnicy, którzy zgłoszą akces
do zawodów jak w pkt. 4, a nie potwierdzą udziału do godz. 10.30 w dniu zawodów mogą zostać
dopuszczeni dopiero od 2 rundy.
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań
z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań organizatorów, partnerów i sponsorów turnieju.
Opłata startowa w turnieju mistrzowskim wynosi 40 zł, w pozostałych turniejach 10 zł płatne na konto
PZSzach BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 lub gotówką przed rozpoczęciem
turnieju.
Dla osób zainteresowanych noclegiem z dnia 30.11/01.12.2018 r. (nocleg we własnym zakresie) podajemy
telefony kontaktowe do hoteli w Pułtusku:
Dom Polonii w Pułtusku - ul. Szkolna 11, tel. 23 692 90 00
Hotel Baltazar ul. Baltazara 41, tel. 23 692 04 75
Hostel Polon ul. Skłodowskiej-Curie 9, tel. 23 692 82 21

5. Sposób przeprowadzenia zawodów






W ramach imprezy zostaną przeprowadzone 3 odrębne turnieje:
Turniej główny Mistrzowski – wyłącznie dla rolników i członków rodzin jak w pkt. 4
Otwarte turnieje dla dzieci:
Grupa A – kategoria wiekowa do 10 lat (rocznik 2008 i młodsi)
Grupa B – kategoria wiekowa do 14 lat (rocznik 2004 i młodsi)
Turnieje zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry 10’+5” dla każdego zawodnika.
O kolejności miejsc decyduje: suma punktów, M. Bucholz, Bucholz, ilość zwycięstw, progres.

6. Finansowanie



Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.
Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziane jest bezpłatne korzystanie z bufetu (kawa, herbata,
woda) podczas trwania turnieju oraz posiłek (catering w przerwie zawodów – po IV rundzie ok. godz. 13-tej)

7. Nagrody



Turniej Mistrzowski: Puchary, nagrody finansowe (I m - 500zł, II m - 400zł, III m - 300zł, IV m 200 zł, V m
– 100 zł)
Turnieje w grupach A i B: puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy za miejsca I-VI.

8. Uwagi końcowe



Obsadę sędziowską zawodów oraz sprzęt do gry zapewnia organizator.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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