Międzyszkolny Projekt Edukacyjny
„Łączy nas Patron - Henryk Sienkiewicz”

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH' 2021
CELE TURNIEJU
 Integracja uczniów wokół Patrona Szkoły Henryka Sienkiewicza – pasjonata gry w szachy.
 Popularyzacja sportu szachowego.
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
ORGANIZATORZY
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie:
(Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska, Sabina Łempicka),
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei,
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.






TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU
23 marca 2021 r. (wtorek) zdalnie w pracowniach informatycznych szkół sienkiewiczowskich
pod nadzorem nauczycieli za pośrednictwem internetowej platformy szachowej „lichess.org”.
Zalogowanie się uczestników na platformę i dołączenie w dniu turnieju do godz. 9.30.
Rozpoczęcie turnieju – godzina 10.00.
Podczas rozgrywek na terenie szkół obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

ZGŁOSZENIA i UCZESTNICTWO
 Zgłoszenia imienne do turnieju dokonują sami uczniowie pod nadzorem rodziców przez:
https://lichess.org/signup w terminie od 11 do 19 marca 2021 r.
 Opiekunowie szachistów z każdej szkoły tworzą listy z nazwiskami i nickami zawodników, które przesyłają
na adres: lipie@o2.pl do 20 marca 2021 r.
Opiekunem szachistów w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie jest pan Tomasz Babul.
SYSTEM ROZGRYWEK
 System szwajcarski na dystansie 7 rund, po 10 minut dla zawodnika.




NAGRODY
Dla zawodników zajmujących pierwsze 3 miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dla zawodników zajmujących miejsca od 4 do 6 przewidziane są dyplomy i drobne upominki.
Fundatorem nagród są szkoły sienkiewiczowskie, do których uczęszczają zwycięzcy uczniowie.




SĘDZIOWANIE
Zawody poprowadzi Sędzia Główny – Zbigniew Okulewicz (Akademia Szachowa w Grajewie).
Sędzia postępuje według przepisów FIDE i Kodeksu Szachowego.









USTALENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków uczestnictwa w turnieju Uczestnicy zostaną
poinformowani przez Organizatorów.
Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania turnieju.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach (aktualne badanie lekarskie) odpowiedzialni są rodzice
zawodników.
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu.
Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
na stronach internetowych Organizatorów, np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów.

