REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
JULIADA 2017
I.

Organizator
1. Organizatorem Juliady jest Referat ds. Młodzieży i Seniorów Biuro MOWIS Urząd Miasta Krakowa,
Stowarzyszenie Siemacha oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą przy ul. Ptaszyckiego 6
w Krakowie.
2. Partnerem sportowym i realizatorem turnieju szachowego organizowanego w ramach Juliady jest
Małopolski Związek Szachowy.
3. Producentem wykonawczym Juliady jest Biuro Promocji Studio2 z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36
w Krakowie.

II.

Cel
1. Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
popularyzacji gry w szachy.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników zgłoszonych do Turnieju.
3. Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży.

III. Miejsce, czas
1. Turniej Szachowy odbędzie się w hali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie - Nowej
Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6.
2. Turniej odbędzie się w dniu 22 lipca 2017 r. od godz. 10.00. do godz. 15.30:
a. Przyjmowanie zgłoszeń: do godz. 9.30
b. Otwarcie turnieju I runda: o godz. 10.00
c. Runda II - IX: od 10.30 do godz. 15.00
d. Zakończenie turnieju: godz. 15.30
IV. Zgłoszenia
1. W turnieju mogą wziąć osoby niezrzeszone, a także członkowie klubów i stowarzyszeń.
2. Zgłoszenia zawierające nazwisko i imię, kategorię, ranking, rok urodzenia , klub, należy przesłać do dnia
20 lipca 2017 r. na adres e-mailowy: szachy@juliada.pl
3. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia można dokonać indywidualnie u organizatora bezpośrednio przed
rozpoczęciem turnieju, od godz. 9.00 do godz. 9.30 w dniu 22 lipca 2017 r.
V. Grupy turniejowe
1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku 1997 i młodsi.
2. Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach wiekowych:
Gr. A – zawodnicy urodzeni w roku 2009 i młodsi
Gr. B – zawodnicy urodzeni w latach 2004 - 2008
Gr. C - zawodnicy urodzeni w latach 1997 - 2003
VI. Przepisy gry
1. System szwajcarski, 9 rund.
2. Tempo gry: 15 minut na partię dla każdego zawodnika.
3. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
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VII. Nagrody
1. Organizator zapewnia nagrody finansowe w bonach zakupowych do wykorzystania na terenie Galerii
Krakowskiej oraz medale za miejsca 1-3 oddzielnie dla poszczególnych grup.
2. Organizator zapewni nagrody rzeczowe za miejsca od 4 - 6 w każdej grupie.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
2. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu turnieju.
3. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania
przyczyny.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
5. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.
6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas JULIADY, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
10. Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (legitymacja szkolna,
paszport lub dowód osobisty) w celu weryfikacji.
11. Producent zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 ).
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze JULIADY przy recepcji głównej Centrum Rozwoju ComCom Zone Kraków Nowa Huta lub pod numerem telefonu informacyjnego JULIADY 574 993 106 w
godzinach pracy biura tj. :
 pn.-pt. w godz. 12.00-18.00
 sob.-niedz. w godz. 9.00-15.00
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