
                                                                                                      

IV  Turniej  Szachowy 

ZEFIR  RAPID  2019 
 MIEJSCE MOSiR w Rybniku – Boguszowicach, ul. Jastrzębska 3A 
               I TERMIN Wejście przez Pływalnię „Akwarium” 
  28.09.2019 r. (sobota). Odprawa techniczna o godz. 8:45 
  I runda godz.9:00. Przewidywane zakończenie turnieju o godz. 15.00 
 
 ORGANIZATOR Klub Szachowy ZEFIR Boguszowice przy wsparciu Miasta Rybnik. 
 
 SYSTEM Szwajcarski - 9 rund. Czas gry - P’15 
 ROZGRYWEK Turniej A – Open / zgłoszony do FIDE. 
  Turniej B – dzieci do lat 12. 
 
 WARUNKI 1. Zapisy na stronie chessarbiter.com do dnia 26.09.2019 r.       
 UCZESTNICTWA 2. Wpłata wpisowego na sali gry w dniu turnieju od 8:15 do 8:45 
              Wysokość wpisowego:  
                                        Turniej A – 30 zł.  
                                        Turniej B – 15 zł. 
  Mieszkańcy Boguszowic oraz członkowie klubu Zefir: seniorzy 10 zł, juniorzy 5 zł. 
  Dla zawodników nie zgłoszonych na chessarbiter.com do dnia 26.09.2019r.  
                                        wpisowe wzrasta o 5 zł. 
 
 NAGRODY Turniej A 
  I miejsce – puchar + 300 zł. 
  Nagrody pieniężne za kolejne miejsca oraz w grupach rankingowych i wiekowych.  
  Szczegółowa lista nagród podana będzie po III rundzie. 
 

  Turniej B 
  Miejsca I-III – puchary , w kat. chłopców i dziewcząt. 
  Liczne nagrody rzeczowe, również w kat. do lat 9 

   
 UWAGI Organizator zapewnia sprzęt szachowy 
  Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 
Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica) na przetwarzanie 
jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do 
systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgoda rodzica dotyczy również 
wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 
 

   

http://www.chessarbiter.com/

