
  

II OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYRZECA PODLASKIEGO W 
SZACHACH KLASYCZNYCH  POD PATRONATEM BURMISTRZA 

MIASTA 
Festiwal Szachowy - Mi ędzyrzec Podlaski 11 – 16.07.2011 

 
I.    CEL:  
• Upowszechnianie i popularyzacja sportu szachowego w Międzyrzecu Podlaskim - 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
• Stworzenie możliwości rywalizacji sportowej zawodnikom z różnych ośrodków 

szachowych połączonych z wymianą doświadczeń 
• Podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników 
 
II.   PATRONAT 
• Burmistrz Miasta Międzyrzeca Podlaskiego 
 
III. ORGANIZATORZY:  
• MUKS „Gambit” w Międzyrzecu Podlaskim 
• Lubelski Związek Szachowy w Lublinie 

 
III.  TERMIN I MIEJSCE: 
• 11-16.07.2011 r. 
• Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim ul. 3-go maja 40/42 

 
IV.  GRUPY TURNIEJOWE: 
• Grupa „A” (turniej zgłoszony do oceny FIDE) – zawodnicy z rankingiem Elo  lub 

minimum II kategorią 
• Grupa „B” – zawodnicy z rankingiem krajowym do 1600 włącznie 

 
VI.  SYSTEM ROZGRYWEK: 
• Grupa „A” – Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 

rund z tempem 90 minut + 30 sekund za każde posunięcie 
• Grupa „B” – Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 

rund z tempem 90 minut 
 

VII. TERMINARZ ROZGRYWEK: 
Grupy „A”, „B”  
• 11.07.2011 r.: godz. 14:30  – odprawa techniczna 

godz. 15:30  – I runda 
• 12.07.2011 r.: godz.   9:00  – II runda 

godz. 15:30  – III runda  
• 13.07.2011 r. godz.   9:00  – IV runda 
• 14.07.2011 r.: godz.   9:00  – V runda 

godz. 15:30  – VI runda  
• 15.07.2011 r. godz.   9:00  – VII runda 
                                godz.  15:30 – VII runda     
• 16.07.2011 r.: godz.   9:00  – IX runda 
 

godz. 14:00  – zakończenie 
 



  

VIII. NAGRODY: 
Grupa „A”     
-  I    miejsce 1000 PLN + puchar 
-  II   miejsce  500 PLN 
-  III  miejsce 400 PLN 
-  IV  miejsce 300 PLN 
-  V   miejsce  200 PLN 
-  VI  miejsce 100 PLN 
oraz: 
- najwyżej sklasyfikowana kobieta – 100 PLN 
- najwyżej sklasyfikowany zawodnik z Międzyrzeca Podlaskiego – 100 PLN 
- najwyżej sklasyfikowany junior – 100 PLN 

Organizator może zwiększyć pulę nagród. 
 

Grupa „B ” 
Klasyfikacja w grupach wiekowych do lat 8, 10 z podziałem na chłopców i dziewczęta. 
Puchary za pierwsze trzy miejsca oraz nagrody rzeczowe, upominki i dyplomy dla 
wszystkich uczestników. 
W grupie open za I, II i III miejsce puchary oraz nagrody rzeczowe za 10 pierwszych 
miejsc. Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety. 
 
IX. WPISOWE: 
• Grupa „A” - 80 PLN 
• Grupa „B” - 40 PLN 
 
X. ZGŁOSZENIA: 
       Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 3 lipca (po tym terminie wpisowe wzrasta   

o 50%) w serwisie turniejowym:  
http://www.chessarbiter.com 

lub wysłać na adres: 
- Tadeusz Węgrzyniak: e-mail: twegrzyniak@op.pl, tel. 605232084 
- Krzysztof Góra: e-mail goraniwa@wp.pl tel. 792023396  

 
XI. ZAKWATEROWANIE I WY ŻYWIENIE 
Zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej w cenie 60 zł. za osobodzień. Pokoje 2, 
3 i 4 osobowe. Konieczna rezerwacja do 3 lipca na adres: twegrzyniak@op.pl 
 
XII. INFORMACJE DODATKOWE 
Na terenie miasta działa Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa, gdzie można 
wypożyczyć, rowery wodne, kajaki, łódź wiosłową, łodzie żaglowe, deski 
windsurfingowe.  
Istnieje również możliwość wzięcia udziału w „bitwie” paintball’owej. 
Każdy uczestnik turnieju może nieodpłatnie raz dziennie skorzystać z miejskiego 
basenu, 
W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.  
Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator 
 
Serdecznie zapraszamy !!!                                                                                     


