
 

Komunikat Organizacyjny 

          

Turnieje szachowe z okazji obchodów 75 rocznicy powstania 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego 

(dawniej Pomorskiego Związku Szachowego) 

1. Organizatorzy: 

• Organizatorem obchodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy we współpracy 

z galerią Focus Mall Bydgoszcz, 

• Dyrektorem zawodów jest Jarosław Wiśniewski: 

(wisniewskijaroslawkpzszach@wp.pl, 609-912-224), 

• Zastępcą dyrektora zawodów jest Paweł Jaroch 

(pjaroch@o2.pl, 692-244-586). 

2. Termin i miejsce: 

• Niedziela 21 października 2012 roku, 

• Focus Mall – centrum handlowe (http://www.focusmall-bydgoszcz.pl/), 

• ul. Jagiellońska 39-47 (naprzeciwko dworca PKS), 

• Harmonogram: 

09:00 – 09:45 – potwierdzenie udziału w turniejach indywidualnych, 

10:15   – rozpoczęcie Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach  

    Błyskawicznych, 

10:20 – 14:00 – rundy I-XV i zakończenie mistrzostw, 

14:30 – 15:15 – potwierdzenie udziału zawodów drużynowych 

    i turniejów dla dzieci do lat 7 i 12, 

15:30   – rozpoczęcie Drużynowych Mistrzostw Polski w Szachach  

    Błyskawicznych i zawodów dzieci, 

15:35 – 18:00 – rundy i zakończenie mistrzostw i turniejów dla dzieci. 



3. System rozgrywek, tempo gry, ocena wyników i uczestnictwo: 

• Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych: 

- wg osobnego Regulaminu i Komunikatu Organizacyjnego Mistrzostw Polski, 

• Turniej dzieci do lat 7 i 12: 

- obie grupy grają systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem po 10 minut na 

zawodnika, a uczestniczyć może każde dziecko zgłoszone w terminie z roczników 2005 i 

2000 lub młodsze. Przy równej ilości punktów decyduje: śr. Buchholz, Buchholz, liczba 

zwycięstw i progres. 

4. Nagrody: 

• Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych: 

- wg Komunikatu Organizacyjnego Mistrzostw Polski, 

• Turniej dzieci do lat 7 i 12: 

- puchary za miejsca I – III, min. 10 osób z każdej grupy – nagrody rzeczowe, 

5. Finansowanie i zgłoszenia: 

• zgłoszenia do turniejów w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2012 r., 

• Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych: 

- zgłoszenia należy kierować na e-mail: pjaroch@o2.pl, 

lub serwisy turniejowe: turniej mężczyzn: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3763/ 

     turniej kobiet: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3762/ 

• Turniej dzieci do lat 7 i 12: 

- zgłoszenia należy kierować na e-mail: pjaroch@o2.pl, 

lub serwisy turniejowe: dzieci do lat 7: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3919/ 

     dzieci do lat 12: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3918/ 

- wpisowe dla dzieci do lat 7 wpisowe wynosi  10 zł, a do lat 12 – 15 zł. 

• Wpisowe za turnieje dziecięce i MP w Szachach Błyskawicznych można wpłacać na konto: 

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy 
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń 

Bank Spółdzielczy w Toruniu 
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001 

6. Uwagi końcowe: 

• Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie, 
• Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników, odpowiedzialne są jednostki delegujące, 
• Sprzęt do gry zapewnia organizator, 
• Prawo do interpretacji komunikatu ma organizator, a regulaminu sędzia główny. 

 

Wiceprezes KPZSzach    Wiceprezes KPZSzach 

             (-)                      (-) 

Jarosław Wiśniewski           Paweł Jaroch 


