PROCEDURA ROZGRYWANIA TURNIEJU SZACHOWEGO „SZACH MAT”
z okazji Święta Niepodległości w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu 10 listopada 2021 r.
1. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
2. Strefa rozgrywek znajduje się na 1 piętrze w Sali Konferencyjnej Guliwer w budynku
Publicznej Biblioteki w Supraślu.
3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu rodziców/opiekunów do strefy rozgrywek.
4. Każdy uczestnik może przyjechać z maksymalnie jednym opiekunem.
5. W strefie rozgrywek mogą przebywać tylko osoby wyznaczone przez organizatora.
6. Zakończenia zawodów wyłącznie dla zawodników.
7. Sędzia Główny po zakończeniu turnieju wystawi wszystkie wyniki na stronie internetowej :
https://ckirsuprasl.com/2021/10/19/x-szachmat/
8. Zgodnie z aktualnymi przepisami rodzice/opiekunowie są rozumiani jako publiczność.
9. Rodzice mogą przywieźć dzieci i wprowadzić je na turniej. Później muszą poczekać w sali,
która znajduje się na parterze budynku Biblioteki sala konferencyjna LILIPUT/poczekalnia.
10. Niepełnoletni uczestnik bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna nie może opuścić budynku do
momentu zakończenia turnieju.
11. Z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii Covid-19 wprowadza się limity osób, które
mogą przebywać w udostępnionych pomieszczeniach: Sala rozgrywek/ GULIWER 60 osób,
Poczekalnia/Sala LILIPUT 15osób.
12. Opiekunowie/rodzice najmłodszych zawodników (do lat 18) muszą osobiście wypełnić
deklarację udziału w turnieju stosowną do sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce.
Bezwzględnym warunkiem udziału w turnieju jest dostarczenie podpisanej deklaracji
najpóźniej do dnia turnieju do godziny 16:15.
13. Zawodnicy po zakończonej partii mogą opuścić strefę rozgrywek i udać się do
rodziców/opiekunów.
14. Obowiązują Wytyczne MEN, MZ i GIS oraz aktualne przepisy prawa.
15. Obowiązkowo należy się stosować do wytycznych sanitarnych obowiązujących na terenie
całego obiektu tj. w szczególności noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania
dystansu społecznego.
16. Tylko w czasie rozgrywania partii zawodnik ma prawo zdjąć maseczkę.
17. Zawodnicy, których rodzice/opiekunowie nie będą stosować się do zasad obowiązujących na
terenie Biblioteki, mogą zostać wykluczeni z zawodów.
18. Organizatorem turnieju jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju szachowego z powodów niezależnych
od organizatora ( np. wprowadzenie odgórnych obostrzeń związanych z pandemią COVID19).
20. Za organizację zawodów i ich przebieg odpowiada sędzia główny Andrzej Jurewicz.
21. Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację procedur oraz regulaminu.

Organizator: Centrum Kultur i Rekreacji w Supraślu

