REGULAMIN
XIV OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO im. CZESŁAWA BURDZIUKA CIECHANOWIEC 2020
I. CELE ZAWODÓW
1. Uczczenie pamięci pedagoga i szachisty Czesława Burdziuka.
2. Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; rozwijanie
umiejętności szachowych.
3. Wyłonienie zwycięzców w kategorii open oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.
II. ORGANIZATORZY
1. Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
3. Akademia Szachowa Sobocińscy
Dyrektor turnieju – Sylwia Kuczuk-Szymańska, tel. 509 153 742
Sędzia zawodów – Sławomir Sobociński, tel. 698 179 334
III. PATRONAT
Honorowy patronat nad rozgrywkami: Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.
Patronat medialny: Miejski Portal Internetowy www.ciechanowiec.pl
IV. TERMIN, MIEJSCE, WARUNKI UCZESTNICTWA
29 marca 2020 r. (niedziela) godz. 10.00, hala sportowa ZSOiZ w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8.
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych (bez wpisowego).
V. ZGŁOSZENIA I ZAPISY
Do 27 marca 2020 r. (piątek):
- drogą elektroniczną na stronie: http://www.chessarbiter.com
- pocztą elektroniczną na adres: esobocinska@interia.pl
- osobiście lub telefonicznie w siedzibie COKiS (ul. Mostowa 6, tel. 86 271 05 63)
Uwaga: Niezgłoszony w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju tylko wtedy,
gdy będą wolne miejsca.
VI. SYSTEM GRY
Dwa oddzielne turnieje dla kobiet i mężczyzn, 7 rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry – 10’+5” dla zawodnika na partię, na zegarach analogowych 15 min.
VII. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ
Skrócony system wartościowania Buchholza, pełny system wartościowania Buchholza, progres.
VIII. NAGRODY
1. Mistrzostwo Ciechanowca oraz puchary Burmistrza Ciechanowca w kategorii open
(oddzielnie mężczyzn i kobiet),
2. Statuetki za I, II i III miejsca w następujących kategoriach wiekowych (oddzielnie dla
mężczyzn i kobiet):
- rocznik 2010 i młodsi (D 10 - dziewczęta i C 10 - chłopcy),
- roczniki 2009 - 2007 (D 13 - dziewczęta i C 13 - chłopcy),
- roczniki 2006 - 2004 (D 16 - dziewczęta i C 16 - chłopcy),
- rocznik 2003 i starsi (M - mężczyźni i K - kobiety).

3. Puchar dyrektora COKiS dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Ciechanowca w każdej
kategorii wiekowej.
4. Dyplomy dla wszystkich uczestników.
5. Inne nagrody i upominki (w zależności od pozyskanych środków od sponsorów).
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
- Obowiązują przepisy gry aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach i FIDE.
- Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Zawodnik biorąc udział w turnieju wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
w materiałach promocyjnych dotyczących tego wydarzenia.
- Organizator zapewnia napoje i słodycze dla uczestników.
- Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest organizator turnieju,
którego decyzje są ostateczne.
Organizatorzy
XIV Otwartego Turnieju Szachowego
im. Czesława Burdziuka

