
 
 
 
 
 
 
XVII SZACHOWY TURNIEJ WIEKANOCNY 
RZESZÓW 31.03.2018 r.  
 
 
I. Organizatorzy: 
Organizator: Dyrektor Turnieju Roman Wąsik 
Współorganizator: Rzeszowski Dom Kultury 
Partner: Rzeszowski Klub Szachowy 
 
II. Cel i zadania: 

 popularyzacja szachów w środowisku rzeszowskim, 
 umożliwienie spotkania miłośników szachów w atrakcyjnym świątecznym Turnieju, 
 wymiana doświadczeń szachowych. 

 
III. Termin i miejsce: 

 turniej zostanie rozegrany w dniu 31.03.2018 r., 
 miejsce: Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka, ul. Krynicka 1, 
 rozpoczęcie Turnieju: godz. 9:00. 

 
IV. Uczestnictwo: 

 w Turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy w terminie do 29 marca 2018 r. zgłoszą 
się do udziału poprzez stronę www: chessarbiter.com, e-mailem: wasikroman21@gmail.com 
lub telefonicznie pod numer 792 183 588. Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, 

 gracze, którzy nie zgłoszą udziału w w/w Turnieju w wyznaczonym terminie, będą mieli 
możliwość uczestnictwa o ile pozwolą na to możliwości Organizatora, 

 udział w Turnieju jest bezpłatny. 
 
V. Program: 

 godz.   9:00 -  rozpoczęcie rozgrywek, 
 godz. 13:30 - zakończenie Turnieju. 

 
VI. System rozgrywek: 

 system szwajcarski na dystansie 8 rund – 15 minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika, 
 jedna grupa rozgrywek. 

 
VII. Sędziowanie zawodów: 

 Sędzia Główny: FIDE-Arbiter Roman Wąsik, 
 decyzje Sędziego Głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. 

 
VIII. Nagrody: 

 każdy gracz, który zdobędzie punkt w Turnieju wpisze się na listę klasyfikacji generalnej 
Turnieju. 

 
 



 
IX. Postanowienia końcowe: 

 każdy uczestnik Turnieju  zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu na sali gry, 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie graczy, 
 za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące               

lub rodzice, 
 opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie                    

z klubów, 
 prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego Głównego, a Regulaminu                         

do Organizatorów, 
 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez 

uczestników w czasie trwania Turnieju, oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników 

dokonanych przez innych uczestników, 

 uczestnik Turnieju, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika, 

wyraża zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych przed Administratora danych, którym                                     

są Organizatorzy Turnieju, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych                                        

(Dz. U.02.101.926 ze zmn.), 

 wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego 

podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo 

i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, 

filmem, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych 

etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich 

prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają 

praw nabytych uczestników Turnieju - Regulamin Turnieju będzie obowiązywać od chwili jego 

opublikowania na stronie www.rdk.rzeszow.pl, 

 zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 
 
 
Serdecznie zapraszamy. 

http://www.rdk.rzeszow.pl/

