Regulamin organizacyjny turnieju szachowego “Gambit AGH”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacyjny “Gambit AGH”, zwany dalej Regulaminem dotyczy rozgrywek
turnieju “Gambit AGH”, zwanych dalej Turniejem, które odbędą się w dniach 15.05.2021r. 06.06.2021 r.
2. Organizatorem rozgrywek jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwana dalej Organizatorem.
3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do
jego przestrzegania. Udział w rozgrywkach jest równoważny z akceptacją postanowień
Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Turnieju osoby zakłócającej jego przebieg
lub nieprzestrzegającej zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji oraz zmian postanowień
niniejszego Regulaminu.
7. Szczegóły sposobu rozgrywania poszczególnych meczy będą dostępne na stronie
internetowej Turnieju (link).
8. Organizatorzy zastrzegają sobie
nieprzewidzianych w regulaminie.
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§2
Zgłoszenie do Turnieju
1. W Turnieju mogą wziąć udział osoby posiadające status studenta, doktoranta lub będące
pracownikiem AGH w roku akademickim 2021.
2. Zapisu do udziału w Turnieju dokonuje się poprzez przesłanie zgłoszenia na podany przez
Organizatora formularz online, umieszczony na stronie wydarzenia (link). Zgłoszenia dokonuje
kapitan drużyny.
3. Zgłoszenia trwają do 09.05.2021 r. włącznie.

§3
System i organizacja rozgrywek
1. System rozgrywek jest uwarunkowany ilością zgłoszonych osób. System rozgrywania
spotkań i wynikający z niego terminarz rozgrywek będą przesłane uczestnikom drogą mailową
po zamknięciu formularza zgłoszeń.
2. Dokładna data i godzina dekoracji zwycięzców zostaną przesłane na adresy mailowe
poszczególnych osób.
3. W zależności od ilości zgłoszonych uczestników może mieć miejsce sytuacja, że nie wszyscy
zagrają w rozgrywkach równą ilość spotkań.
4. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w niniejszym Regulaminie, a wynikną w czasie
trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez Organizatora bądź sędziego.
§4
Rozgrywka
1. Korzystanie z niedozwolonego oprogramowania wspomagającego rozgrywkę wiąże się z
wykluczeniem z turnieju.
2. Mecze odbędą się według zasad rozgrywki obowiązujących na platformie lichess.org
3. Wszystkie fazy turnieju rozgrywane będą w systemie “Best of 1”.

