
Komunikat VIII Turnieju Akademii Szachowej 
Bydgoszcz, 25.11.2012 r. 

 

I. CEL: 
- Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie miasta Bydgoszcz, 

 

II. ORGANIZATOR: 
- Organizatorem zawodów jest UKS Akademia Szachowa Bydgoszcz przy ZS nr 26, 
- Kierownik turnieju: Paweł Jaroch (692-244-586). 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 
- Turniej odbędzie się w dniach 25.11.2012 r. w Bydgoszczy, 
- ul. Jagiellońska 6, siedziba SSz. Pocztowiec Bydgoszcz, 
- Potwierdzenie udziału do 9:45, Rozpoczęcie 10:00, Przewidziany koniec ok. 14-15. 

 

IV. UCZESTNICTWO: 
- W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem terminowego zgłoszenia do 

22 listopada, 
- Grupy turniejowe: 

• Turniej A dla wszystkich chętnych 
• Turniej B dla 1400 
• Turniej C dla 1000-1250 
• Turniej D dla przedszkolaków 
• Turniej E III TURNIEJ WARCABOWY !! 

- Zgłoszenia można podać przez Tel. 692-244-586 lub serwis turniejowy: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4645/ 

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: 
- Wszystkie grupy będą grały systemem szwajcarskim, 
- Tempo gry: 

• Turniej A  15 minut 7-9 rund 
• Turniej B, C, D i E 30 minut 7 rund 

- Przy małej ilości zawodników w zawodach sąsiednie turnieje będą łączone lub rozgrywane 
systemem kołowym. 

 

VI. OCENA WYNIKÓW: 
- Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje: średni Buchholz, pełny 

Buchholz, liczba zwycięstw. 
 

VII. SĘDZIOWANIE: 
- Sędzia główny zawodów: Paweł Jaroch – sędzia klasy państwowej, 

 

VIII. FINANSOWANIE: 
- Wpisowe (płatne na odprawie technicznej) wynosi: 

• Turnieje A-D  dorośli - 20 zł, dzieci 15 zł (dzieci z ZS nr  
     26 i zawodnicy Pocztowca – 10 zł), 

• Turniej E   dorośli - 15 zł, dzieci 10 zł. 
 

IX. NAGRODY: 
- Turniej A – Zwycięzca otrzymuje puchar, pierwsze 3-5 osób nagrody finansowe. Dla 

najlepszych juniorów i w razie możliwości za dalsze miejsca w klasyfikacji generalnej 
przewidziane są nagrody rzeczowe, 

- Turniej B, C, D i E – Zwycięzca otrzymuje puchar, pierwsze 6 osób – dyplomy i nagrody 
rzeczowe, 

- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 

X. INNE: 
- Sprzęt do gry zapewnia organizator, 
- Interpretacja regulaminu należy do sędziego zawodów, 
- Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów, 
- Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub 

opiekun prawny zgłaszający zawodnika do udziału w turnieju, 
- Sędzia turnieju może nie dopuścić do zawodów zawodników bez podania przyczyny. 


