
 

TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH - P’15 

Wiwat Maj, Trzeci Maj … 
Organizatorzy:  
 

1. Urząd Miasta Przemyśla, 
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu.  
3. Sportowo –Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu. 

 

Cel turnieju:  

Uczczenie Święta Konstytucji  3 Maja. Popularyzacja szachów wśród mieszkaoców Przemyśla i okolic. 

Nawiązanie kontaktów sportowych . Doskonalenie gry. 

Termin i miejsce rozgrywek:  

Turniej rozegrany zostanie  w pomieszczeniach MDK w Przemyślu. 

Odprawa techniczna  odbędzie się w dniu 03.05.2011 r. o godz. 9 30, początek I rundy godz. 10 00 

System gry:  

Szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund,  ( grupie C możliwy jest system kołowy ). 

Tempo gry - 15 minut na zawodnika, w następujących grupach:  

Grupa A – OPEN.  Grupa B – juniorzy i juniorki.  

Warunki uczestnictwa:  

W turnieju mogą wziąd udział zawodniczki i zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział przed odprawą  

do godziny 9.30 oraz wpłacą wpisowe przed odprawą techniczną w wysokości;    SENIORZY – 10 zł ,       

JUNIORZY – 5 zł. 

Nagrody:  

Nagrodzonych będzie 3 miejsca w każdej grupie (wartośd nagród rzeczowych ) : 

Grupa A  

Nagroda za:  I miejsce wartości   150 zł,  za II miejsce wartości   80 zł ,za III miejsce wartości  50 zł 



Grupy B  

Nagroda za:  I miejsce wartośd  100 zł, za II miejsce wartości 80 zł , za III miejsce wartości 40 zł 

Uwaga : Pula nagród może ulec zmianie zależnie od ilości zawodników. 

Sędziowanie : 
Sędzia główny Maciej Karasioski z grupą sędziów rundowych .Decyzje sędziego głównego są 

ostateczne podczas trwania zawodów. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego 

PZSzach. 

Zgłoszenia : 

Zgłoszenia można kierowad do na adres  e- mail: maciejk_a@poczta.onet.pl lub na formularzu 

zgłoszeniowym bezpośrednio na stronie Chess Arbiter Pro. 

Grupa A - OPEN :                               

Grupa B – JUNIORZY I JUNIORKI:     

Informacje  turniejowe będą zamieszczane na stronie www.s-kksprzemysl.pl 

Uwagi końcowe:  

Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące / zgodnie z Ustawą o kulturze 

fizycznej z dnia 18.01.1996 r. (rozdział 10, Art.52 pkt. 2)/. Za stan zdrowia zawodników /zdolnośd do 

udziału w zawodach/ odpowiada jednostka delegująca. Opiekę wychowawczą podczas zawodów 

sprawują szkoleniowcy i opiekunowie, we współpracy z organizatorami.  

Kontakt tel.790313321 lub 16 6703319 – Maciej Karasioski. 
Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu – Regulaminu należy do Organizatora. 
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