
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY –  

REGULAMIN 

TURNIEJU SZACHOWEGO 

„SZACHOWA SANOWA” 
Pod Patronatem Honorowym Marka Kuchcińskiego 

Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Cel:  

 Popularyzacja gry w szachy jako aktywny sposób spędzenia wolnego czasu. 

 Doskonalenie umiejętności gry w szachy zwłaszcza wśród dziewcząt i kobiet. 

 Promocja miasta i regionu. 

 Szachy jako sport łączący ludzi różnych narodów i światopoglądów.  

 

Termin i miejsce:  

 Turniej odbędzie się 27 lutego 2011 r. w Galerii SANOWA. Zapisy do turnieju od 

12.15 do do godziny 12.30. Początek turnieju o godz. 13.00. Planowane zakończenie – 

godzina 18.00. 

 

Organizatorzy: 

 Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu  

 Galeria Sanowa, Przemyśl 

 

Partnerzy imprezy: 

 Piekarnia Ochenduszko 

 Smak Górno 

 Urząd Miasta w Przemyślu 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu 

 SP Nr 15 w Przemyślu 

 Hala MOSiR w Przemyślu 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 
 

 

Sędziowanie:  

 Obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Kuchci%C5%84ski


 Sędzia główny: Maciej Karasiński tel. 669 223 590, maciejk_a@poczta.onet.pl 
 

 

System rozgrywek: 

 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w dwóch grupach. 

1/  Pań i Dziewcząt (juniorek i seniorek)  

2/ Grupie OPEN (juniorów i seniorów) 

 na dystansie 7 rund z czasem po 15 min. na zawodnika.  

 organizator zastrzega sobie możliwość wyodrębnienia lub połączenia grup 

wiekowych.  

 

Nagrody: 

 w każdej grupie zwyciężczynie i zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody 

 za pozostałe uczestniczki i uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy i 

upominki.  

 

 

Do podziału nagród przewidywane są grupy : 

 Seniorek urodzonych w 1992 i starszych. 

 Juniorek do lat 10 urodzonych w 2001  i młodszych 

 Juniorek do lat 12 urodzonych w 1999 - 2000 

 Juniorek do lat 14 urodzonych w 1997 - 1998 

 Juniorek do lat 16 urodzonych w 1996 - 1995 

 Juniorek do lat 18 urodzonych w 1994 - 1993 

 Juniorów do lat 10 urodzonych w 2001  i młodszych 

 Juniorów do lat 12 urodzonych w 1999 - 2000 

 Juniorów do lat 14 urodzonych w 1997 - 1998 

 Juniorów do lat 16 urodzonych w 1996 - 1995 

 Juniorów do lat 18 urodzonych w 1994 - 1993 

 Seniorów urodzonych w 1992 i starszych 
 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup do podziału nagród! 

 Pierwsza nagroda w grupie OPEN – 200 zł 

 Pierwsza nagroda w Grupie Pań  i  Dziewcząt – 200 zł 

 Pula nagród jest zależna od ilości uczestników i może ulec zmianie. 

 Przewidywane są nagrody dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika. 

 Dodatkowo na zakończenie turnieju będzie możliwość wygrania nagród pocieszenia.  

 

 

Zgłoszenia: 

 Są dwie możliwości zgłoszenia do konkursu:  

1/ na adres e-mail: maciejk_a@poczta.onet.pl do dnia 24 lutego 2011 roku lub przed 

turniejem do godz. 12.30.  

2/ możliwość zgłaszania się do turnieju poprzez logowanie w portalu chessarbiter.com 

pod adresami: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_507/ - Grupa Pań i Dziewcząt   

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_505/ - Grupa OPEN 
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Wpisowe do turnieju:    

 Seniorzy - 5 zł 

 Seniorki , juniorki i juniorzy -  0 zł 

 Ze względów organizacyjnych organizator zastrzega sobie ograniczenie miejsc dla 

osób zgłaszanych w dniu turnieju. 

 

Dla sympatyków, kibiców i uczestników turnieju przewidywane są dodatkowe 

konkursy: 

 Konkurs wiedzy o grze w szachy oraz jej historii z nagrodami 

 Konkurs na najciekawsze wykonane i przekazane organizatorom zdjęcia technologią 

elektroniczną podczas turnieju. Drobne nagrody dla każdego uczestniczącego. 

Pierwsze trzy najwyżej ocenione prace będą nagrodzone dyplomami oraz nagrodami. 

Uwaga:  

 W turnieju oraz imprezach towarzyszących zapowiedzieli udział posłowie i 

senatorowie Parlamentarnego Zespołu Szachowego oraz lokalni, regionalni i 

ogólnopolscy VIP – owie.  

 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.  

 Kierownik turnieju: Maciej Karasiński . 

 Strona informacyjna: www.s-kksprzemysl.pl – wyniki oraz biuletyn końcowy 

zawierający wyniki turniejów oraz konkursów. 

http://www.s-kksprzemysl.pl/

