REGULAMIN
Drążenie miasta
Turniej szachowy z okazji Święta Rynku Podziemnego
27 stycznia 2018 r., Podziemia Rynku (Rynek Główny 1)
godz. 10.00–19.00
ORGANIZATORZY:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, z siedzibą: 31–011 Kraków Rynek Główny 35
Krakowski Klub Szachistów, z siedzibą: 31–202 Kraków, ul. Prądnicka 43.

CELE:
Poznanie historii oraz symboliki szachów
Popularyzacja „królewskiej gry” wśród mieszkańców Krakowa

GRUPY TURNIEJOWE:
W ramach turnieju zostaną rozegrane trzy konkurencje:
Turniej Drużynowy Szkół Podstawowych







W zawodach biorą udział czteroosobowe drużyny szkolne złożone z uczniów klas 1–3 SP,
rozstawione wg malejącego rankingu PZSzach. Udział w zawodach jest bezpłatny (dla uczestników
i jednego opiekuna z każdej uczestniczącej w zawodach szkoły). Pozostałe osoby towarzyszące
muszą wykupić bilet do muzeum na zasadach zawartych w Regulaminie Zwiedzania (rezerwacja
biletów w Centrum Obsługi Zwiedzających, Rynek Główny 1, tel. 12 426 50 60, info@mhk.pl lub
poprzez stronę internetową www.mhk.pl).
Zgłoszenia na turniej należy kierować mailowo na adres: jwolak@kksz.krakow.pl do 20 stycznia
2018 r. Limit zgłoszeń: 10 drużyn.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Tempo gry: 6’/partia
+ 4’’/pos. O zajętym miejscu decydują: liczba punktów meczowych, liczba małych punktów, wynik
na 1 (ew. kolejno 2, 3 i 4) szachownicy.
Harmonogram: 10.00–10.10 – potwierdzenie zgłoszeń, 10.20 – rozpoczęcie zawodów, ok. 12.20 –
zakończenie 5 rundy, 12.30 – ceremonia zakończenia turnieju, od 12.45 – lekcja muzealna dla
uczestników turnieju: Pogromcy legend, czyli między wymysłem a prawdą. Weryfikacja elementów
historycznych w krakowskich legendach.

Turniej Błyskawiczny Juniorów
 Prawo udziału mają zawodnicy w wieku do 14 lat (ur. w 2004 r. i młodsi). Udział w zawodach jest
bezpłatny i zawiera bilet do muzeum. Osoby towarzyszące muszą wykupić bilet do muzeum na
zasadach zawartych w Regulaminie Zwiedzania (rezerwacja biletów w Centrum Obsługi
Zwiedzających, Rynek Główny 1, tel. 12 426 50 60, info@mhk.pl lub poprzez stronę internetową
www.mhk.pl)
 Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres: jwolak@kksz.krakow.pl do 20 stycznia 2018 r. Limit
zgłoszeń: 40 zawodników.



Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry: 6’/partia +
4’’/pos. O zajętym miejscu decydują: liczba punktów, śr. Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw,
progres.



Harmonogram: 12.40–12.50 – potwierdzenie zgłoszeń, 13.00 – rozpoczęcie zawodów, ok. 15.40 –
ceremonia zakończenia turnieju, ok. 16.00 – możliwość wspólnego zwiedzenia muzeum z
przewodnikiem.

Turniej Błyskawiczny OPEN
 Prawo udziału mają wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w terminie. Udział w zawodach jest bezpłatny
i zawiera bilet do muzeum. Osoby towarzyszące muszą wykupić bilet do muzeum na zasadach
zawartych w Regulaminie Zwiedzania (rezerwacja biletów w Centrum Obsługi Zwiedzających,
Rynek Główny 1, tel. 12 426 50 60, info@mhk.pl lub poprzez stronę internetową www.mhk.pl).
 Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres: jwolak@kksz.krakow.pl do 20 stycznia 2018 r. Limit
zgłoszeń: 40 zawodników.
 Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Tempo gry: 3’/partia
+ 2’’/pos. O zajętym miejscu decydują: liczba punktów, śr. Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw,
progres.
 Harmonogram: 16.00–16.15 – potwierdzenie zgłoszeń, 16.30 – rozpoczęcie zawodów, ok. 19.00 –
ceremonia zakończenia turnieju.

NAGRODY



Trzy najwyżej sklasyfikowane drużyny w turnieju szkół zostaną nagrodzone pucharami i
medalami.
Sześciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników w turnieju indywidualnym juniorów i
seniorów zostanie nagrodzonych pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, w postaci
wydawnictw i gadżetów MHK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE





Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.). Decyzje
sędziego podjęte w trakcie zawodów są ostateczne.
Na udział zawodników niepełnoletnich w turnieju wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na utrwalenie i publikacje ich wypowiedzi w formie
wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystanych przez prasę,
telewizję, radio i Internet, a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133, poz.
883)” oraz z Ustawą o prawach autorskich w myśl art. 81. W przypadku osób nieletnich zgodę
tę muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni w oświadczeniach.

