REGULAMIN
OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW LZS
POWIATU ZAMOJSKIEGO I MIASTA ZAMOŚĆ
W SZACHACH NA 2021 ROK
I. CEL MISTRZOSTW:
- Popularyzacja szachów w mieście Zamość i na terenie powiatu zamojskiego w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych
-Wyłonienie Mistrzów Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego na 2021
II. ORGANIZATOR:
Głównym organizatorem jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współpracy:
- Urzędu Miasta Zamość
- Starostwa Powiatowego w Zamościu
- Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu
III. TERMIN I MIEJSCE:
-Indywidualne Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniu 13.11.2021 r. (sobota) w szkole
Podstawowej nr 6 w Zamościu. Potwierdzenie udziału i sprawdzenie listy do godziny 9.45.
Początek Mistrzostw godz. 10.00
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego:
- szkoły podstawowe kl. I-III dziewczęta i chłopcy
- szkoły podstawowe kl. IV-VI dziewczęta i chłopcy
- klasy VII i VIII szkoły podstawowe dziewczęta i chłopcy
- szkół ponadpodstawowych dziewczęta i chłopcy
- seniorki i seniorzy
V. ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia do Mistrzostw koniecznie z podaniem imienia nazwiska oraz kategorii wiekowej
uczestnika należy przesłać na adres: PiM Zrzeszenie LZS w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8;
e-mail: lzszam@op.pl do dnia 10.11.2021 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK
- Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem „szwajcarskim” kontrolowanym na dystansie 5 rund.
-Tempo gry 15 minut na partię dla zawodników/czek.
VII. NAGRODY
Zawodnicy i zawodniczki, które zdobędą I-III miejsca w swojej kategorii otrzymają okolicznościowe
medale.
VIII. SPRAWY RÓŻNE:
- Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
- Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy zapoznał się z niniejszym
regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w regulaminie i wyrażeniem
przez każdego zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 r. (Dz.U nr 133 poz.
883)

- Sędzią Głównym Mistrzostw będzie Pan Grzegorz Pańko.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

