I Amatorskie Grand Prix:

Cztery Pory Roku w Toruniu

Tomasz M. Czarkowski
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Informacje

• Cykl organizowany jest pod patronatem Dyrektora ZS UM GiLA mgra Arkadiusza Sta«czyka
• Grand Prix skªada¢ b¦dzie si¦ z czterech turniejów (Zima, Wiosna, Lato, Jesie«). Na ich podstawie utworzona zostanie klasykacja
generalna i przyznane zostan¡ nagrody gªówne.
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Cel Turnieju

• Popularyzacja gry w szachy
• Integracja lokalnego spoªecze«stwa szachowego
• Umo»liwienie mªodym zawodnikom zdobycia podstawowych kategorii szachowych
• Promocja ZS UMK GiLA
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Organizatorzy

• ZS UMK GiLA w Toruniu
• Koªo Szachowe ZS UMK GiLA
• Rada Rodziców ZS UMK GiLA
• Sekcja Szachowa AZS UMK w Toruniu
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Terminarz

1. Zima: 21.01.2018
2. Wiosna: 8.04.2018
3. Lato: 10.06.2018
4. Jesie«: pa¹dziernik 2018

• Wszystkie turnieje w cyklu rozpoczn¡ si¦ o godzinie 10:00 i odb¦d¡ si¦ Uczelnianym Centrum Sportowym
ul. wi¦tego Józefa 17 w Toruniu.
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Uczestnictwo

• Turniej przeznaczony jest dla zawodników o rankingu polskim do 1600. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do
rozgrywek zawodników o rankingu wy»szym. Zawodnicy, którzy w trakcie Grand Prix osi¡gn¦li ranking wy»szy, zostan¡ dopuszczeni
do dalszych turniejów.
• Maksymalna liczba uczestników ka»dego turnieju to 20 osób. O przyj¦ciu decyduje kolejno±¢ zgªosze«.
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Wpisowe

• Udziaª w pojedynczym turnieju kosztuje 10 zªotych (zawiera opªat¦ rankingow¡).
• Dla zawodników przynale»¡cych do ZS GiLA, koszt wpisowego pokrywa organizator.
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Rozgrywki

• Turnieje b¦d¡ miaªy format: 5 rund, po 30 minut na zawodnika. Turnieje b¦d¡ zgªoszone do ewidencji Polskiego Zwi¡zku Szachowego
 taki format rozgrywek pozwala na uzyskanie kategorii do IV wª¡cznie.
• Turnieje b¦d¡ rozgrywane systemem szwajcarskim (w przypadku, gdy niewielka ilo±¢ zawodników nie pozwoli na to, u»yty zostanie
system koªowy).
• O miejscu w klasykacji generalnej zadecyduje suma punktów zdobytych w turniejach cz¡stkowych, a w przypadku równej ich liczby,
miejsce zaj¦te w turnieju naªowym (Jesie«).

8

Nagrody

8.1 Za Pojedynczy Turniej
1. Dyplomy za miejsca 1-5
2. Nagrody rzeczowe za miejsca 1-3

8.2 W Klasykacji Generalnej
1. Dyplomy za miejsca 1-10
2. Nagrody rzeczowe za miejsca 1-8
3. Medale za miejsca 1-3
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S¦dzia Gªówny

• S¦dzia klasy III Tomasz M. Czarkowski
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Zgªoszenia

• Zgªoszenia prosz¦ przesyªa¢ na adres mailowy: tmczar@mat.umk.pl.
• Zgªoszenie powinno zawiera¢ imi¦ i nazwisko zawodnika, informacj¦ o jego ewentualnej przynale»no±ci do ZS UMK GiLA, oraz
ewentualny polski ranking szachowy.
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Uwagi

• Organizator, ani s¦dzia nie ponosi »adnej odpowiedzialno±ci za bezpiecze«stwo zawodników w czasie turnieju  rodzice maj¡ obowi¡zek
zapewni¢ dzieciom opiek¦ we wªasnym zakresie.
• Zawodnicy ubezpieczaj¡ si¦ we wªasnym zakresie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany powy»szego regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do rozgrywek.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów poszczególnych turniejów.
• Przez przyst¡pienie do turnieju zawodnik/opiekun wyra»a zgod¦ na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do
prowadzenia ewidencji szachowej przez PZSzach i organizacji, oraz promocji turnieju.

