
 
 
 

R  E  G  U  L  A  M  I  N 
 

Mistrzostw  Powiatowego Zrzeszenia LZS w Jeleniej Górze 
w Szachach na 2020 rok   

===================================================================================================================== 

1. CELE TURNIEJU  
- popularyzacja królewskiej gry w Powiecie Jeleniogórskim. 
- podnoszenie poziomu sportowego uczestniczących zawodników. 
- wyłonienie najlepszych szachistów LZS w Powiecie Jeleniogórskim, uczestników Finału Wojewódzkiego  
  XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast.  

 

2. ORGANIZATORZY  
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze 
- GLKS „Jeżów Sudecki”  
- Rada Sołecka w Siedlęcinie 

 

3.  TERMIN I MIEJSCE  
 

- 17 czerwca 2020 r. (środa) w Siedlęcinie, sala  Domu Ludowego (wejście od „Orlika”). 
  ROZPOCZĘCIE TURNIEJU GODZINA 16:30 !!! 

 

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
 

szachy indywidualne w kategoriach wiekowych: 
 

MŁODZIK              (dziewczęta i chłopcy)    ur. 2009 i młodsi 
 

JUNIOR MŁODSZY            (dziewczęta i chłopcy)    ur. 2008, 2007, 2006  
 

JUNIOR    (dziewczęta i chłopcy)     ur. 2005, 2004, 2003  
 

SENIOR            (kobiety i mężczyźni)    ur. 2002 i starsi 
 

5. UCZESTNICTWO  
- w turnieju prawo gry maj ą wszyscy mieszkańcy Powiatu Jeleniogórskiego oraz członkowie jednostek  
  Powiatowego Zrzeszenia LZS w Jeleniej Górze. 
- nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni do klubów w DZSzach - nie będących członkami Zrzeszenia LZS. 
- każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości. 

 

6. SPRAWY FINANSOWE, NAGRODY  
- koszty organizacyjne turnieju ponoszą organizatorzy. 
- koszty uczestnictwa ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące.  
- najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody honorowe: statuetki, medale i dyplomy   
  pamiątkowe.    
 
 
 

 
 
 
 
 

7. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
- ostateczne i nieodwołalne decyzje w sprawach spornych należą do sędziego głównego turnieju. 
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione i wypadki powstałe w trakcie turnieju. 
- interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie dla Powiatowego Zrzeszenia LZS                           
  w Jeleniej Górze.    
- obowiązuje termin zgłoszeń, z podaniem liczby startujących osób z poszczególnych klubów, sekcji 
   ( do dnia 12 czerwca 2020 roku - kom. 605 42 00 77  tel. 75-75-265-58  lub  mail:   pz_lzs@op.pl  ) !!! 
- turniej zostanie rozegrany zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi zwalczania epidemii  koronawirusa. 
Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę                     
na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych 
imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych                 
jest Organizator - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze. Dane osobowe zawodników będą 
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).  
                          
          ORGANIZATORZY                          

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
BUDŻETU POWIATU 
JELENIOGÓRSKIEGO  


