Regulamin turnieju szachowego XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

1. Postanowienia ogólne
1.1. W ramach XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki (zwanego dalej Festiwalem) rozgrywany jest
drużynowy turniej szachowy.
1.2.. Turniej składa się z dziewięciu rund, podzielonych na trzy zjazdy.
1.3. Terminy zjazdów są następujące: sobota 24 marca 2018, rundy 1-4; sobota 28 kwietnia
2018, rundy 5-8; sobota 19 maja 2018, runda 9.
1.4. Komitet Organizacyjny Festiwalu określi w drodze uchwały miejsce i godziny
rozgrywania każdego ze zjazdów.

2. Uczestnictwo
2.1. W rozgrywkach turnieju może uczestniczyć po jednej drużynie reprezentującej każdego
z organizatorów.
2.2. Drużyny są czteroosobowe. W skład drużyny powinna wchodzić przynajmniej jedna
kobieta. W drodze wyjątku Komitet Organizacyjny Festiwalu może wyrazić zgodę na
dopuszczenie do rozgrywek drużyny męskiej.
2.3. W skład drużyny wchodzą wyłącznie studenci lub pracownicy reprezentowanego ośrodka
akademickiego. Nie wprowadza się ograniczeń ze względu na posiadaną kategorię szachową
lub przynależność klubową.
2.4. Podczas turnieju skład drużyn jest stały. W drodze wyjątku przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem rundy, może wyrazić zgodę na
zmianę składu drużyny. O zgodzie przewodniczący zawiadamia członków Komitetu
Organizacyjnego.
2.5. Tryb wyboru członków drużyny jest dowolny i podlega określeniu przez każdego z
organizatorów.
2.6. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2.7. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

3. Przepisy gry w szachy
3.1. Podczas rozgrywek obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

4. System rozgrywek
4.1. Zawody rozgrywane są w systemie szwajcarskim.
4.2.Tempo gry ustala się na 30' dla każdego zawodnika na rozegranie całej partii.

5. Kolejność miejsc
5.1. O kolejności miejsc zajętych przez drużyny decyduje suma tzw. punktów meczowych (za
wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.).
5.2. W przypadku, gdy drużyny zdobyły jednakową liczbę punktów meczowych, o kolejności
miejsc decydują kolejno:
1) suma tzw. punktów małych (tj. zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny - za
wygraną 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za przegraną 0 pkt.);
2) wyniki bezpośrednich meczów;
3) suma punktów zdobytych na pierwszej szachownicy, a jeżeli ona jest równa - to suma
punktów zdobytych na drugiej szachownicy itd.;
4) losowanie.

6. Nagrody
6.1. Drużyna, która zajęła pierwsze miejsce otrzymuje Puchar XVIII Festiwalu Nauki i
Sztuki.
6.2. Drużyny, które zajęły drugie i trzecie miejsce, otrzymują dyplomy gratulacyjne.

7. Zgłoszenia
7.1 Zgłoszenia rejestracyjne drużyn przyjmowane są drogą elektroniczną w terminie
od 15 lutego do 15 marca 2018 roku.
7.2. Zgłoszenie rejestracyjne drużyny powinno zawierać: nazwę reprezentowanej uczelni,
imiona i nazwiska członków drużyny, każdorazowo określenie „student” albo „pracownik”.
W zgłoszeniu można wskazać ranking lub kategorię szachową członka drużyny.

8. Przepisy końcowe
8.1.Interpretacji przepisów Regulaminu dokonuje przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Festiwalu.
8.2. Podczas rozgrywek w przypadkach nieuregulowanych przepisami Regulaminu decyzję
podejmuje sędzia główny.

