REGULAMIN SZKOLNEJ POWIATOWEJ LIGI SZACHOWEJ
W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ Z POWIATU HAJNOWSKIEGO
Zgłoszenia od 9 do 22 listopada 2020 r. na ludwiczakjanusz@wp.pl
- czas gry max.1 godzinę na partię; 30 minut na zawodnika.
- czas na ruch do 1 minuty (np. ruszający podaje położenie piona lub figury przed i po oddaniu ruchu).
Cofnięcie ruchu jest niemożliwe;
- gospodarz (wymieniony jako pierwszy) kontaktuje się z przeciwnikiem i ustala godzinę rozpoczęcia
partii. Terminy meczów będą ustalone przez organizatora;
- mecz rozgrywamy samodzielnie, bez pomocy osób trzecich;
- zwycięzca (lub przy remisie gospodarz) podaje wynik meczu i czas jego trwania;
- system rozgrywek „każdy z każdym”;
IGRZYSKA DZIECI: uczniowie + uczennice ze Szkoły Podstawowej rocz.2008 i mł.;
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ uczniowie + uczennice ze Szkoły Podstawowej rocz.2007-2006;
IGRZYSKA POWIATOWE Szkół Ponadpodstawowych uczniowie i uczennice rocz.2002-2005.
- jeżeli będzie duże zainteresowanie, a sytuacja epidemiologiczna w kraju nie ulegnie większym
zmianom, to rozegrane zostaną kolejne sesje;
- organizator przewiduje nagrody w postaci medali dla wszystkich uczestników oraz statuetki lub
puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, które zostaną ufundowane z ofert
złożonych do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatu Hajnowskiego;
- przystąpienie do rozgrywek jest jednocześnie wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych i
wizerunku w mediach lokalnych i na stronach internetowych OSiR, Urzędu Miasta i Starostwa;
- po zakończeniu ligi dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone zgodnie z zasadami Rodo;
- szachownice można wypożyczyć (za pokwitowaniem) w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce,
ul.Ks.A.Dziewiatowskiego 2 w godzinach 900 – 1400; Ilość szachownic – 16 szt.
- wyniki, tabele będą systematycznie zamieszczane na stronie www.osir.hajnowka.pl oraz na stronach
Urzędu Miasta i Powiatu;
- do punktacji szkół w ramach współzawodnictwa sportowego wliczana będzie najlepsza czwórka danej
szkoły zgodnie z Regulaminem szczegółowym imprez sportowych Wojewódzkiego SZS.

- w sprawach różnych proszę kontaktować się z organizatorem: ludwiczakjanusz@wp.pl
tel.509-050-268
Jeżeli będzie taka możliwość finał z udziałem najlepszych szkół zostanie rozegrany bezpośrednio przy
szachownicach w wyznaczonym miejscu przez organizatora.
Jednak jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie kolejność reprezentacji szkół i awansu do Finału Grupy
Południowej ustalimy na podstawie powyższej ligi.
Przewodniczący Powiatowego SZS oraz Menedżer ds. Sportu w OSiR
Janusz Ludwiczak

