
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY –  REGULAMIN 

 

,,Szachy inwestycją w umysł i wychowanie” 

 

 

Cel:  
 Rozwój umiejętności logicznego myślenia dzieci przedszkolnych. 

 Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci przedszkolnych. 
 

Termin i miejsce:  
 

 Turniej odbędzie się 23 marca 2011 r. w Przedszkolu Nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ul. Wybrzeże Jana Pawła II 

68. Zapisy do turnieju od 18.01.2011 oraz w dniu turnieju do godziny 

12.30. Początek turnieju o godz. 13.00. Planowane zakończenie – godzina 

16.00. 
 

Organizatorzy: 
 

 Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu. 

 Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. 
 

Partnerzy imprezy: 
 

 Urząd Miasta w Przemyślu. 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu. 
 

 

Sędziowanie:  

 

 Obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego 

 Sędzia główny: Maciej Karasiński tel. 669 223 590, 

maciejk_a@poczta.onet.pl 
 

mailto:maciejk_a@poczta.onet.pl


System rozgrywek: 

 

 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim lub rundowym 

na dystansie 5 rund (lub większej zależnie od ilości uczestników) 

z czasem po 10 min. na zawodnika.   

 

Nagrody: 

 Uczestniczki i uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy 

i upominki. 

 

Uczestnictwo  : 

 Prawo uczestnictwa w turnieju mają wszystkie zgłoszone dzieci urodzone 

w roku 2004 i młodsze. 

 

Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesłać na adres e-mail: 

maciejk_a@poczta.onet.pl do dnia 18 marca 2011 roku lub przed 

turniejem do godz. 12.30. lub możliwość zgłaszania się do turnieju 

poprzez logowanie w portalu chessarbiter.com pod adresem: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_647/ 

 W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, dokładną datę urodzenia 

zgłaszanego dziecka, kategorię szachową ( jeżeli dziecko posiada). 

 Zgłoszenia można dokonać telefonicznie 167335015 w godzinach pracy 

MP Nr 11 w Przemyślu.  

 

Uwaga:  

 

 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. 

 Mile widziani są rodzicie dzieci podczas turnieju oraz przy wręczaniu 

upominków i dyplomów. 

 Osoby zainteresowane współpracą z SKKS poroszone są o kontakt 

podczas turnieju lub w innym dogodnym czasie. Tel.669223590.  

 Strona informacyjna: www.s-kksprzemysl.pl . Po rozegranym turnieju 

tutaj można będzie odszukać serwis zdjęć i informację o wynikach. 
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