
 

Regulamin 

   

I Benedyktyńskiego Turnieju 

Szachowego  

Jarosław 28.06.2014 roku 
1. Cel imprezy 

 Popularyzacja i upowszechnianie szachów jako metody doskonalenia człowieka. 

 Promocja Jarosławskiego Opactwa i Ziemi Jarosławskiej 

2. Organizator                                                                       

 Sportowo Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu. 

 Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu 

 Adres: 37-500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5 

  Telefon: 16/621 52 24 lub  

 503 698 125 

Zapisy: 

 Osoba kontaktowa: Maciej Karasiński – Tel. 790313321 

 Email: maciejk_a@poczta.onet.pl 

3.  Partnerzy  

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu 

3. Termin i miejsce 

 I Benedyktyński Turniej Szachowy odbędzie się 28 czerwca (sobota) 2014 roku w Opactwie. 

 Zapisy i odprawa techniczna godz. 8:15. Zawodnicy zgłaszają się w biurze zawodów w 

Jarosławskim Opactwie od godziny 8:15 do godziny 8:40 

 Początek turnieju godzina 9.00 

 

 

 



4. Posiłki  

 Podczas turnieju uczestnicy otrzymają pożywny posiłek: bigos staropolski wraz z chlebem 

klasztornym. 

5. Warunki uczestnictwa 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do udziału i opłacenie wpisowego. 

 Wpisy poprzez portal sędziowski :   

 Istnieje możliwość zapisów w dniu zawodów jeżeli będą wolne miejsca. Decyduje 

organizator. 

 Wpisowe do udziału w turnieju. Juniorzy – 5 złotych. Seniorzy - 20 zł. 

6. System gry : 

 Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 15  minut dla zawodnika. 

7. Grupy turniejowe oraz do podziału nagród. Ostateczną decyzję o podziale na grupy 

podejmuje organizator w zależności od ilości zgłoszeń i wieku zawodników. Przewidywany 

podział na grupy: 

 Grupa OPEN    

 Grupa Juniorek ( do lat 8,10,14,18) 

 Grupa Juniorów ( do lat 8,10 ,14,18) 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie 

 Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów i własne wyżywienie każdy zawodnik 

pokrywa we własnym zakresie. 

 Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z 19 na 20 września 2014 r. na terenie Jarosławskiego 

Opactwa, należy posiadać własny śpiwór i karimatę. 

 W dniu zawodów śniadanie zawodnicy spożywają we własnym zakresie. 

9.Nagrody 

Dla zwycięzców puchary i dyplomy oraz okolicznościowe upominki dla każdego uczestnika.  

Więcej informacji o puli nagród po ustaleniach ze sponsorami. 

10. Postanowienia końcowe – obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku 

Szachowego .  

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 organizatorem.  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.  

Sędzią głównym turnieju będzie Maciej Karasiński – Tel. 790313321 

 


