I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
ul. Akademicka 1 i 1h, 22-400 Zamość, e-mail: zam.1lo@2com.pl; tel. 84 6392801

Regulamin
Międzyszkolnego Turnieju Szachowego z okazji Odzyskania Niepodległości
o Puchar Dyrektora I LO w Zamościu.
Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Cel imprezy, zawodów:
–
–
–
–
–

patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży przez grę w szachy.
popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży Miasta Zamość,
rozwijanie pasji i zainteresowań szachowych,
wskazywanie na aktywny sposób spędzania wolnego czasu,
wyłonienie najlepszych zawodników na drodze zdrowej rywalizacji.

Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się dnia 03 listopada 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku liceum przy
ul. Akademickiej 1 1 H.
System rozgrywek i tempo gry:
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 7 min. na
zawodnika + 5 sekund na każdy ruch (7’+5”).
Warunki uczestnictwa:
W turnieju udział biorą uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych. Maksymalnie można zgłosić ośmiu zawodników bez względu na płeć ucznia.
Podczas zawodów będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
Kategorie indywidualne:
–
klasy VII-VIII chłopcy szkoły podstawowe;
–
klasy I-II chłopcy szkoły ponadpodstawowe,
–
klasy III-IV chłopcy szkoły ponadpodstawowe;
–
dziewczęta (możliwy podział na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w zależności od
ilości zgłoszonych dziewcząt).
Kategorie drużynowe:
–
pierwszych trzech zawodników każdej szkoły zaliczanych jest do klasyfikacji drużynowej
szkół.
Na karcie zgłoszeń należy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia i kategorię oraz imię
nazwisko opiekuna (telefon). Wraz ze zgłoszeniem proszę o wypełnienie załącznika nr 1.
Zgłoszenia należy kierować do dnia 29 października 2021 r. do godz. 15.00 na adres:
zam.1lo@2com.pl lub telefonicznie (84) 639 28 01.
Nagrody:
Pamiątkowe medale dla pierwszych trzech zawodników z każdej kategorii indywidualnej oraz
medale, puchary i dyplomy dla pierwszych trzech drużyn.
Postanowienia końcowe:
Interpretacja regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju.
Podczas turnieju obowiązują przepisy PZSzach.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

