
Komunikat Nr 2  
BIORĄC POD UWAGĘ ZNIKOMĄ ILOŚĆ 

ZGŁOSZEŃ DO TURNIEJU ZŁOTEJ WIEŻY 
DO DNIA 5 XI 2011 ROKU 

ORGANIZATOR TURNIEJU IFMORUJE 
O PLANOWANYCH ZMIANACH 

 
Turniej Szachowy 

 

Złota Wieża 
 
 

Przemyśl, 9-12 listopada 2011 roku. 
 
 

Organizatorzy: 

 

Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu. 

Hala Sportowa Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Partnerzy: 

 

Urząd Miasta Przemyśla, 

Starostwo Powiatowe w Przemyślu,  

 

Termin i miejsce:  
 

Turniej rozpocznie się 9 listopada 2011 r. w Hali POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30. 

Zapisy do turnieju do 6 listopada 2011 lub w pierwszym dniu turnieju do godziny 16.30. 

Początek turnieju o godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona. 

 

 

Sędziowanie :  

 

Obowiązują przepisy PZSzach . Sędziował będzie Maciej Karasiński. Decyzje sędziego są 

ostateczne. Spóźnienie na rundę 5 minut oznacza przegraną partię przez zawodnika, który się 

spóźnił. Odwołanie od decyzji sędziego do organizatora wymaga zgłoszenia na piśmie  

i wpłaty kaucji w wysokości 50 zł. Reklamacja nieuzasadniona powoduje utratę kaucji. Nie 

można zgłaszać propozycji remisu przed 30 posunięciem.  

 

System rozgrywek: 

System rozgrywek i ilość rund zostanie USTALONA W DNIU 9 XI 2011 ROKU PODCZAS 

ODPRAWY TECHNICZNEJ Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.  

 

 



Spóźnienie na rundę ponad 5 minut skutkuje przegraną. 

Grupa A – kategorie III, II i wyższe  

Grupa B – kategorie IV i niższe 

Jeżeli liczba zawodników będzie mniejsza niż 12 turniej zostanie rozegrany w jednej grupie 

systemem rundowym.  Organizator zastrzega sobie prawo połączenia grup turniejowych  

w przypadku małej liczby zgłoszeń.  

 

Nagrody: 

 

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników w grupach wg grup: 

w grupie  A     

w grupie B      

oraz upominki dla  pozostałych startujących. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup oraz zmiany puli nagród zależnie od ilości 

uczestników. Statuetka Złotej Wieży ( w grupie A)  jest nagrodą przechodnią i jest eksponowana  

u organizatora, który wpisuje każdorazowo nazwisko zwycięzcy i rok zdobycia pierwszego miejsca. 

Puchar można zdobyć na własność wygrywając turniej Złotej Wieży trzykrotnie po kolei lub 

pięciokrotnie w różnych terminach. 

 

Uczestnictwo i zgłoszenia: 

 

Do turnieju należy zgłosić się na adres e-mail: maciejk_a@poczta.onet.pl do 6 listopada 2011  

roku  lub przed turniejem w pierwszym dniu zawodów do godz. 16.30.  Ze względów 

organizacyjnych organizator zastrzega sobie ograniczenie miejsc dla osób zgłaszanych w dniu 

turnieju. Możliwość zgłaszania się do turnieju poprzez logowanie w portalu chessarbiter.com 

pod adresami:  

 

Grupa A - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3512/ 

 

Grupa B - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3513/ 

 

Wpisowe do turnieju :   Grupa A – 10 

                                       Grupa B -  5 zł 

 

 

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 /zdolność 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 Karasiński. 
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