Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego
_______________________________________________

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY DOTYCZĄCY
POWIATOWYCH IGRZYSK DZIECI,
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADY MŁODZIEŻY
W SZACHACH INDYWIDUALNYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
1. Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Szachach Indywidualnych
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Zespół
Szkół

Powiatu Nowosądeckiego,
im. św. Kingi w Łącku.

3. Cel imprezy – popularyzacja szachów wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrzów
powiatu oraz szkół, które uzyskają awans na zawody wojewódzkie.
4. Termin i miejsce imprez – 20 listopada 2018 r. godz. 9.30 – Hala sportowa w Łącku.
(otwarcie zawodów godz.10.00).
5. Uczestnictwo – prawo startu w turnieju powiatowym mają uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody zostaną przeprowadzone
w formie indywidualnej odrębnie dla każdego typu szkół w trzech grupach wiekowych
i w dwóch kategoriach – dziewcząt i chłopców.
• I GRUPA – Igrzyska Dzieci – rocznik 2006 i młodsi
• II GRUPA – Igrzyska Młodzieży – roczniki 2003, 2004 i 2005
• III GRUPA – Licealiada – rocznik 1999 i młodsi
W turnieju może wziąć udział maksymalnie po 8 dziewcząt i po 8 chłopców z jednej szkoły
w każdej grupie wiekowej.
Po zakończonych zawodach zostanie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa szkół
(dziewczęta i chłopcy razem) w poszczególnych grupach wiekowych – zgodnie z zasadami
obliczania powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół:
http://mos-nowosadeckie.pl/wp-content/uploads/2012/01/Zasady-obliczania-powiatowegowspolzawodnictwa2.pdf
Na turniej wojewódzki – SZACHY DRUŻYNOWE (gdzie drużynę stanowić będą 4 osoby –
3 chłopców lub dziewczyny + 1 dziewczyna) – zakwalifikują się po dwie najlepsze szkoły w
każdej grupie wiekowej.
Wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać obuwie zastępcze na jasnej podeszwie.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów (przepisy gry) – zawody rozgrywane będą
w formie indywidualnej (osobno w grach dziewcząt i chłopców) w trzech grupach wiekowych,
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.
Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami gry w szachy oraz przepisami Kodeksu Szachowego
PZSz.

7. Zgłoszenia – do dnia 17.11.2018 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia uczniów/szkół
biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl
Po tym terminie zgłoszenia nie będą akceptowane. W dniu zawodów obowiązuje oficjalne
zgłoszenie listy zawodników (wygenerowanej z SRS) potwierdzone przez Dyrekcję szkoły
i opiekuna, obowiązkowo ważne legitymacje szkolne.
8. Nagrody – dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe statuetki, puchary i dyplomy.
9. Zasady finansowania – koszty organizacyjne pokrywa organizator, a uczestnictwa
szkoły we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy otrzymują posiłek.
10. Postanowienia końcowe
• organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
• we wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie – prawo decydowania
przysługuje organizatorowi
• startujący w zawodach uczniowie bezwzględnie dostosowują się do poleceń
organizatora – za zachowanie, dyscyplinę i opiekę nad swoimi zawodnikami
(uczniami) odpowiedzialni są ich opiekunowie
• uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania się zgodne z „etyką sportowca",
w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna)
organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów (zawodnika lub całej drużyny)
• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatora
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego

