IV TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA JÓZEFOWA

pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Józefowa Romana Dziury

REGULAMIN
I. CELE:
- popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży z powiatu biłgorajskiego;
- doskonalenie poziomu gry z możliwością sprawdzenia i konfrontacji własnych
umiejętności;
- integracja środowiska szachowego;
- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
II. ORGANIZATOR:
- Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. Koordynator:
Edyta Nieśpiał, Alicja Góra – tel. 605 691 424.
SĘDZIA: Artur Kimak
PARTNER: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.
III. TERMIN I MIEJSCE:
- 04 lutego 2019r. (poniedziałek) godz. 9:00 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9;
- przewidywane zakończenie turnieju: godz.13:30.
IV. KATEGORIE TURNIEJOWE (WIEKOWE):
Kategoria A: klasy I – III szkół podstawowych chłopcy.
Kategoria B: klasy I – III szkół podstawowych dziewczęta.
Kategoria C: klasy IV – VI szkół podstawowych chłopcy.
Kategoria D: klasy IV – VI szkół podstawowych dziewczęta.
Kategoria E: klasy VII - VIII i gimnazjum chłopcy.
Kategoria F: klasy VII - VIII i gimnazjum dziewczęta.
V. ZGŁOSZENIA:
PISEMNE DO DNIA 30.01.2019r.: spjozefow@interia.pl
- zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko imię, rok urodzenia zawodnika, imię
i nazwisko opiekuna oraz nazwę szkoły;
- szkoła może zgłosić do 5 uczniów z każdej kategorii wiekowej;

- ze względów organizacyjnych, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń (max. 100
uczestników);
- w przypadku małej ilości zgłoszeń do dn. 30.01.2019r. – dopuszczalna będzie większa
liczba uczestników reprezentujących daną szkołę, po ustaleniach telefonicznych
z organizatorem.
VI. PRAWO STARTU:
- w turnieju udział biorą uczniowie i uczennice szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne
z terenu powiatu biłgorajskiego;
- udział jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny;
VII. SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund:
- szkoły podstawowe (z wynikowym wyodrębnieniem kategorii klas I-III, IV-VI, VII-VIII
i klasy gimnazjalne).
Czas gry: po 10 minut na partię dla zawodnika.
O kolejności w turnieju decydują kolejno: liczba punktów (1 za wygraną partię, 0,5 za remis,
0 za przegraną partię), śr. wartościowość według Bucholza, pełna wartościowość według
Bucholza, liczba zwycięstw, progres.
UWAGA: Ma zastosowanie zmiana przepisów FIDE z 1 stycznia 2018r. (2 nieprawidłowe
posunięcia + przełączenie zegara = przegrana)
VIII. NAGRODY:
Zdobywcy I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i medale.
Zdobywcy miejsc II i III poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają medale.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymają dyplomy za udział.
Dla wszystkich zawodników, niezależnie od zajętego miejsca, odbędzie się losowanie
nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
IX. PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mieczysława
Romanowskiego w Józefowie, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły z siedzibą
w Józefowie przy ul. Górniczej 21, 23-460 Józefów, e-mail: spjozefow@interia.pl, tel.
846878079.
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail
iod@ejozefow.pl.
 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją
turnieju.
 Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz w zakresie
wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia
przetwarzania,
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w turnieju.
 Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
udostępnienia wynikającego z przepisów prawa.
 Przysługuję prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Danych
Osobowych.
 Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach innych decyduje organizator.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego i organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!
ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa im. Mieczysława
Romanowskiego w Józefowie

