
XXI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 

SZACHOWY 

Przemyskiego Niedźwiadka  
- Komunikat Organizacyjny - 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU : 
 

 

1. Adam Król  

2. Zofia Bator 
3. Anna Chrzan 

4. Agnieszka Basza 

5. Dariusz Pizior 
6. Marek Sumiec 

7. Jerzy Białowąs 

8. Maciej Karasiński 

9. Janusz Janzer 
10. Piotr Jeżak  

11. Marek Pantuła 

12. Wojciech Kamiński 
13. Maciej Kamiński 

14. Jerzy Basza 

 
 

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY :  
ZARZĄD SPORTOWO - KULTURALNEGO KLUBU SZACHOWEGO W PRZEMYŚLU  

( GŁÓWNY ORGANIZATOR ), 

WŁADZE MIASTA PRZEMYŚLA I POWIATU PRZEMYSKIEGO, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu , 

Międzynarodowa Akademia Szachowa Euroregionu Karpaty , 

Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu , 

 

WYKAZ IMPREZ : 
Turnieje otwarte oddzielne dla seniorów , seniorek oraz juniorów i juniorek z tempem gry 15 ’ na partię dla zawodnika ( 

grupy turniejowe mogą zostać połączone zależnie od ilości zgłoszeń )  

 

a) Turniej A – otwarty dla seniorów i innych chętnych 

b) Juniorzy do 10 lat  do  rocznika 2000  i młodsi 

c) Juniorki do 10 lat   do  rocznika 2000  i młodsze 

d) Juniorzy do 12 lat   rocznik 1998 - 1999 

e) Juniorki do 12 lat    rocznik 1998 - 1999 

f) Juniorzy do 14 lat   rocznik 1996 - 1997 

g) Juniorki do 14 lat    rocznik 1996 - 1997 

h) Juniorzy do 16 lat   rocznik 1994 - 1995 

i) Juniorki do 16 lat    rocznik 1994 - 1995 

j) Juniorzy do 18 lat   rocznik 1992 - 1993 

k) Juniorki do 18 lat    rocznik 1992 - 1993 
 

Turnieje indywidualne zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 

 

WPISOWE DO TURNIEJU : 
Seniorzy - uczestnicy turnieju seniorów- 15 zł . 

Juniorzy 10 - zł  , członkowie S-KKS/MDK  - 5 zł. . 

Osoby zaproszone imiennie - pisemnie są zwolnione z wpisowego. 
 

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU  : 

Pisemne zgłoszenie należy przekazać na adres organizatora do dnia  6 listopada 2010  roku. Lub zalogować się samemu: 

Grupa OPEN – link (http://www.chessarbiter.com/turnieje/f_491/),  

GrupaJUNIORÓW i JUNIOREK - link (http://www.chessarbiter.com/turnieje/f_492/) 

Przyjęcie zawodników do turnieju po wyznaczonych terminach będzie możliwe lecz uzależnione od możliwości i decyzji 

organizatora .  

CELE ORGANIZATORÓW: 
Rozwój sportu szachowego , podnoszenie poziomu gry , profilaktyka społeczna . 

 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJÓW  : 
 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/f_491/
GrupaJUNIORÓW%20i%20JUNIOREK%20-%20link


Turniej zostanie rozegrany w siedzibie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu ul. 

Grunwaldzka 81 w dniu 13 listopada 2010 od godziny 930 do godziny 1630 .  Odprawa 900 . Pierwsza runda godzina 1000. 

 

ADRES ORGANIZATORA :               

37 - 700 Przemyśl, ul Św. Józefa 6  

Sportowo - Kulturalny Klub Szachowy / MDK 

- XX Międzynarodowy Niedźwiadek Szachowy  - 

 

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

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

NOCLEGI :  
Możliwa samodzielna indywidualna rezerwacja w hotelach .  

 

WYŻYWIENIE : 
Organizator dla uczestników turniejów juniorów może zapewnić wyżywienie jedynie  

w zakresie obiadów w cenie za 1 obiad około 8 zł . Uwaga : Ceny obiadu może ulec zmianie . Dla uczestników turniejów 

dostępne będą miejsca zaopatrzenia w posiłki w pobliży miejsca gry . 

 

NAGRODY I UPOMINKI : 
Przewidywania wartość nagród rzeczowych – wg. możliwości organizatora liczby uczestników  :      W grupie A ( grupa 

seniorów i seniorek - otwarta ) ; 

- za zajęcie I miejsca - 200 zł ,  
- za zajęcie II miejsca     -  100 zł  , 

- za zajęcie III miejsca    -  50 zł 

- dla najlepszego juniora ( do lat 18 ) w turnieju seniorów ( niezależnie od otrzymania nagród I-III ) – 50 zł  

- dla najlepszej seniorki ( niezależnie od otrzymania nagród I-III – 50 zł )   

 

W grupach juniorów : cenne nagrody rzeczowe dla miejsc I-V pozostali upominki.  Dyplomy i medale . 

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup zarówno dla rozegrania turnieju jak też podziału nagród .  

 

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 w składzie zaproponowanym przez Sędziego Głównego . Zawodnik przed złożeniem reklamacji winien 

złożyć kaucję w wysokości 20 złotych. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kaucja zostaje włączona do funduszu 

nagród. 
 

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

 

PLANOWNAE GODZINY RUND :   
Runda Godzina rozpoczęcia i 

zakończenia rundy 

Zapisy , potwierdzenie zgłoszenia , 

uiszczenie wpisowego , zamawianie obiadów  
9 do 930 

Otwarcie turnieju  955- 1000 

I.  1000 – 1030 

II.  1035 –1105 

III.  1110 –1140 

IV.  1150 –1220 

Przerwa na obiad 1220 –1300 

V.  1300 –1330 

VI.  1335 – 1405 

VII.  1410 –1440 

VIII.  1445 –1515 

IX.  1520 –1550 

Uroczyste zakończenie turnieju  

wręczenie nagród  

1600 - 1630 

 

mailto:maciejk_a@poczta.onet.pl

