
 

  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

–  REGULAMIN 
 

SZACHIŚCI Z PRZEMYŚLA GRAJĄ 

DLA MACIEJA 
 

Cel:  
 Pomoc w zebraniu środków na leczenie dla MACIEJA 

 Rozwój umiejętności logicznego myślenia dzieci. 

 Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci przedszkolnych oraz uczniów 

szkół Miasta Przemyśla oraz osób dorosłych. 
 

Termin i miejsce, zgłoszenia:  

 Turniej odbędzie się 18 MAJA (w sobotę) 2013 r.  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6.  Zapisy 

do turnieju w dniu turnieju do godziny 9.30. Początek turnieju o godz. 

10.00. Planowane zakończenie – godzina 15.30. Liczba miejsc 

ograniczona. 

 

Organizatorzy: 

 Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu. 

 Gimnazjum Nr 3  im Szarych Szeregów w Przemyślu 

 Zespół Szkół Salezjańskich 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu. 

 

Sędziowanie i organizacja turnieju:  

 Obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego. 

 Sędziowie: Maciej Karasiński  

tel. 790 313321, maciejk_a@poczta.onet.pl 

 

System rozgrywek: 

 

 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim lub rundowym 

na dystansie 7 lub 9 rund (lub niewiele większej zależnie od ilości 

uczestników) z czasem po 10 lub 15 min. na zawodnika.   

W przypadku zgłoszenia się dużej ilości uczestników dzieci zostaną 

podzielone na osobne grupy turniejowe wg roczników urodzenia. Decyzje 

podejmuje organizator.   

mailto:maciejk_a@poczta.onet.pl


 

Nagrody: 

 Uczestniczki i uczestnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy. 

 Organizatorzy poszukują darczyńców! Prosimy o ewentualny 

kontakt! Tel 791015122 – Pani Aneta Demko. 

 

Uczestnictwo  : 

 

 Prawo uczestnictwa w turnieju mają wychowankowie i uczniowie 

zgłoszeni w terminie do 18.05. 2013 roku w dniu zawodów  wg 

możliwości organizatora. 

Rozgrywki będą prowadzone w grupach. 

- uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 

- uczniowie gimnazjów, 

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - OPEN 

- seniorzy - OPEN 

 

Grupy mogą być łączone. Ostateczna decyzja należy do organizatorów. 

Wpisowe  do turnieju :  juniorzy i juniorki - 5 zł , seniorki i seniorzy – 10 

zł. W tym dniu wpisowe z  turnieju i wolne datki przeznaczone zostaną 

dla Macieja. 

 

 

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.790313321. 

 Informacji o turnieju udziela Pani Aneta Demko Tel. 791015122 

 Po rozegranym turnieju pod adresem www.s-kksprzemysl.pl można 

będzie odszukać serwis zdjęć i informację o wynikach.  

 

 

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


 
 


