REGULAMIN

TURNIEJU 3 STOŁÓW

organizowane pod patronatem
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
przez
ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
przy wsparciu i pomocy
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ŚWIETOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO

Kielce, 2018 r.
Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Cel zawodów:
- popularyzacja sportów umysłowych wśród wszystkich grup społecznych,
-podniesienie poziomu sportowego uczestników,
-pobudzenie do większego treningu i systematycznego spędzania wolnego czasu,
- stworzenie możliwości rywalizacji w szerszym gronie,
- promocja sportu powszechnego.
Organizator zawodów:
Bezpośrednim organizatorem zawodów jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe,
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2b
Program zawodów:
 Konkurencja BILARD – odmiana 9 BIL
 Konkurencja SZACHY
 Konkurencja BRYDŻ SPORTOWY
 3 turnieje otwarte – bilard 8-bil, szachy, brydż
Każdy turniej będzie prowadzony przez wykwalifikowanych sędziów.
Uczestnictwo:
Prawo startu przysługuje wszystkim którzy dokonają pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia. Pod
uwagę brana jest kolejność zgłoszeń. W każdym turnieju zagra max. 16 osób.
Klasyfikacja:
Przeprowadza się 3 osobne klasyfikację w turnieju bilardowym, szachowym i brydżowym
oraz 3 osobne w turniejach otwartych - mieszanych.
Warunki turnieju bilardowego:
1. 1 turniej wyłącznie dla bilardzistów zostanie rozegrany w odmianę 9-bil do 2-4 wygranych
partii systemem 2KO i pucharowym
2. 2 turniej – otwarty - dla osób zapisanych na turniej szachowy i brydżowy zostanie
rozegrany w odmianę 8-bil do 1-3 wygranych partii systemem pucharowym .
W turnieju mogą zgrać wyłącznie osoby, które zagrały w turnieju szachowym lub
brydżowym.
Łączny czas obu turniejów – ok. 4 godzin.
Warunki turnieju szachowego :
1. 1 turniej wyłącznie dla szachistów – 5 rund, tempo P’10, system szwajcarski
2. 2 turniej dla osób zapisanych na turniej bilardowy i brydżowy – 5 rund 20-minutowych
(10 minut dla każdego zawodnika na partię, szachy szybkie.
W turnieju mogą zgrać wyłącznie osoby, które zagrały w turnieju bilardowym lub
brydżowym.
Łączny czas obu turniejów – ok. 4 godzin.
Warunki turnieju brydżowego :
1. 1 turniej wyłącznie dla brydżystów zostanie rozegrany systemem Howella na ok. 16-20
rozdań
2. 2 turniej dla osób zapisanych na turniej bilardowy i szachowy zostanie rozegrany systemem
Howella na ok. 12-20 rozdań
W turnieju mogą zgrać wyłącznie osoby, które zagrały w turnieju bilardowym lub
szachowym
Łączny czas obu turniejów – ok. 4 godzin.

Termin: 13październik 2018 r., godz. 10.00
Miejsce: Kieleckie Centrum Bilardowe CONTACT, Plac Moniuszki 2b.
Wyróżnienia:
1. Za zajęcie I – III miejsca w turnieju bilardowym uczestnicy otrzymują puchary
2. Za zajęcie I – III miejsca w turnieju szachowym uczestnicy otrzymują puchary
3. Za zajęcie I – III miejsca w turnieju brydżowym uczestnicy otrzymują puchary
4. Za zajęcie I – III miejsca w turnieju otwartym - bilardowym uczestnicy otrzymują nagrody
rzeczowe. Zwycięzca – dodatkowo puchar
5. Za zajęcie I – III miejsca w turnieju otwartym - szachowym uczestnicy otrzymują nagrody
rzeczowe. Zwycięzca – dodatkowo puchar
6. Za zajęcie I – III miejsca w turnieju otwartym – brydżowym uczestnicy otrzymują nagrody
rzeczowe. Zwycięzca – dodatkowo puchar
Zasady Finansowania:
1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów, w tym napoje i poczęstunek dla
uczestników.
2. Koszty przyjazdów, indywidualnego ubezpieczenia pokrywają zawodnicy.
3. Organizator nie pobiera opłat startowych.
Różne:
1. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych
wypadków
2. Do spraw omówionych w regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZBil, PZSzach,
PZBrydż
3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora,
4. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać do 11 października 2018 na adres
imprezy@tvsports.pl Strona internetowa organizatora www.bilard.kielce.pl
5. O przyjęciu na zawody decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Zawodników obowiązuje strój dowolny
7. Dodatkowych informacji o zawodach udziela Izabela Gajek – Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Sportowe, Tel. 608 200 683, Turniej brydżowy p. Jacek Adamczyk 607 823 033.
8. W dniu zawodów uczestnikom zostaną przekazane do podpisu oświadczenia dot. zgody na
przetwarzanie danych osobowych na cele zawodów.
9. SSSport ma pełne prawo do wykorzystania zdjęć z akcji do działalności promocyjnej i
reklamowej imprezy

