
 
 

TURNIEJ SZACHOWY  
O PUCHAR STAROSTY  

PRZEMYSKIEGO 
 

Przemyśl, 9 grudnia 2012 roku ( niedziela) 

Zapisy godzina 9.15 – 9.45. 

Start godzina 10.00. 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY:  
 

ZARZĄD SPORTOWO - KULTURALNEGO KLUBU SZACHOWEGO W PRZEMYŚLU . 

 

PARTNERZY: 

WŁADZE POWIATU PRZEMYSKIEGO,  MŁODZIEŻOWY W PRZEMYŚLU, ZIEMSKO GRODZKI ZWIĄZEK SZACHOWY 

 

 

Turniej OPEN – otwarty dla seniorów i innych chętnych – P’5 ( turniej gry błyskawicznej) 

WPISOWE DO TURNIEJU :  Seniorzy - uczestnicy turnieju seniorów- 15 zł. Juniorzy 5 – zł.   
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU :  Pisemne zgłoszenie należy dokonać przez stronę turniejową chessarbiter.com. 

Ponadto istnieje możliwość zapisów bezpośrednio przed turniejem w dniu zawodów między godziną 9.15 a 9.40. 

 

Adres zapisywania do turnieju : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4749/ 

 

CEL ORGANIZATORÓW :   
Popularyzacja gry w szachy w środowiskach powiatu przemyskiego. 

 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJÓW SZACHOWYCH : Turniej szachowy zostanie rozegrany w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 w dniu 9 grudnia ( niedziela ) 2012 od godziny 930 do godziny 1630. Pierwsza runda 

godzina 1000. 

 

ADRES ORGANIZATORA :  

37 - 700 Przemyśl, ul Św. Józefa 6 , Sportowo - Kulturalny Klub Szachowy / MDK  

TELEFON : (016) 670 20 03 ,670 33 19 - M.Karasiński lub 790313321 

FAX : (016) 670 20 03 , E- mail : maciejk_a@poczta.onet.pl  
 

NAGRODY I UPOMINKI: Przewidywane nagrody rzeczowe lub pieniężne w wysokości wg. możliwości organizatora i liczby 

uczestników. Przewidywana wartość nagrody za I miejsce – 200 zł . 

Dla miejsc I-VI oraz upominki dla uczestników oraz dla najlepszego juniora oraz najlepszej juniorki. Możliwe nagrody 

niespodzianki. 

      

UWAGA : Organizator zastrzega sobie ostateczny podział nagród uwzględniając ilość startujących. 

 

SĘDZIOWANIE: W turnieju obowiązują przepisy PZSzach. Decyzje sędziego głównego są ostateczne jeżeli przed rozpoczęciem 

turnieju główny organizator – Zarząd S-KKS w porozumieniu z uczestnikami turnieju nie powoła Turniejowego Kolegium 

Odwoławczego. Zawodnik przed złożeniem reklamacji od decyzji sędziego do Kolegium winien złożyć kaucję w wysokości 30 

złotych. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kaucja zostaje włączona do funduszu nagród. 

  

UWAGI KOŃCOWE: Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do głównego organizatora. 
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