
        

 

XVIII MIĘDZYNARODOWY 

TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW 

W SZACHACH AKTYWNYCH 

P’30 

pod honorowym patronatem 

Pana Marka Sowy 

Marszałka Województwa Małopolskiego 
 

 

TRZEBINIA, 9-10.02.2013 

 

 

 

 

 



KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
1.  ORGANIZATOR: UKS „HETMAN KORONNY” Trzebinia, 

32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74 

przy współudziale Trzebińskiego Centrum Kultury 
32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74 

tel: (0-32) 6121-497 lub 6121-602, fax (0-32) 6110-621 

 Dyrektor Turnieju: mgr inż. Janusz Szczęśniak (tel. 501-663-091) 
 
2.  CEL TURNIEJU: 
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń szkoleniowych  

i organizacyjnych oraz promocja Województwa Małopolskiego jako mecenasa szachów. 
 

3.  MIEJSCE I TERMIN: 
Turniej rozegrany zostanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini, os. ZWM 21,  

w dniach 9 - 10 lutego 2013 r. 
 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 
a) zgłoszenia uczestników – na stronie www.chessarbirter.com lub do Trzebińskiego Centrum Kultury, 

tel. 32 6-121-497, e-mail: sekretariat@tck.trzebinia.pl lub mgoksir@op.pl do 6.02.2013; 
 

b) wpłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od jednego uczestnika oraz opłaty klasyfikacyjno-

rankingowej (5 zł) w dniu 9 lutego 2013 r., w godz. 8.00 – 9.30 (na miejscu rozgrywek); 
 

c) przedstawienie dowodu daty urodzenia zawodnika w dniu rozpoczęcia imprezy. 

Uwaga! Zawodnicy UKS "HETMAN KORONNY"  Trzebinia oraz uczestnicy kół szachowych  

w Domach Kultury wchodzących w skład TCK w Trzebini wnoszą opłatę w wysokości 10 zł.  

Pozostali zawodnicy z Powiatu Chrzanowskiego uiszczają opłatę startową w wysokości 25 zł.  

Wszyscy zawodnicy uiszczają opłatę klasyfikacyjno-rankingową (5 zł). 
 

 

5.  SYSTEM ROZGRYWEK: 

Turniej indywidualny, system szwajcarski-kontrolowany, IX rund, w V kategoriach wiekowych: 
 kategoria  „A” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2005 i młodsi 
 kategoria  „B” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2003 i młodsi 
 kategoria  „C” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2001 i młodsi 
 kategoria  „D” -  dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1999 i młodsi 
 kategoria  „E” -  dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1997 i młodsi 
 
Uwaga! Dziewczęta i chłopcy grają razem w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 

6.  SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

Sobota 9.02.2013 

Przyjmowanie opłaty wpisowej  -      godz. 8.00 – 9.30 

Odprawa techniczna   -  godz. 10.00 

Oficjalne otwarcie turnieju  -  godz. 10.30 

Runda I    -  godz. 10.45 
Runda II    -  godz. 12.00 
Runda III    -  godz. 13.15 

Przerwa obiadowa 14.15 – 15.00 

Runda IV    -  godz. 15.00 
Runda V    -  godz. 16.15 
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Niedziela 10.02.2012 

Runda VI    -  godz. 9.15 
Runda VII    -  godz. 10.30 
Runda VIII    -  godz. 11.45 
Runda IX    -  godz. 13.00 
Oficjalne zakończenie połączone z rozdaniem nagród godz. 14.30 

Obiad     -        godz. 12.15 – 14.15 

O kolejności miejsc decydują: 

1. liczba zdobytych punktów 

2. Buchholtz średni 

3. Buchholtz pełny 

4. progress 

5. większa liczba zwycięstw 

6. losowanie 

7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych w motelu „Lech” (Młoszowa), hotelu „Lir” 

(Trzebinia), „Karczmie gdzie Jadło Swojskie i Dobre Klimaty” (Trzebinia) lub w „Dworze 

Zieleniewskich” (Trzebinia). 

Dojazd do miejsca rozgrywek z miejsca zakwaterowania komunikacją miejską.   

 Istnieje także możliwość zarezerwowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 8 (17 zł). 

 Rezerwacji noclegów i obiadów należy dokonać w  nieprzekraczalnym terminie – do 6 lutego 2013 r. 
 

 Uwaga! Podczas Turnieju na terenie obiektu czynna będzie stołówka oraz kawiarenka. 

8. NAGRODY: 

       a) Zwycięzca w każdej grupy wiekowej otrzymuje puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta 

 Trzebini. 3 najlepszych zawodników i 3 najlepsze zawodniczki w każdej grupie otrzymują medale. 
 Ilość nagród rzeczowych w każdej grupie wiekowej jest uzależniona od liczby uczestników zawodów  

 w grupie: 

 ponad 50 uczestników w grupie – 10 nagród, w tym co najmniej 3 dla dziewcząt; 

 ponad 30 uczestników w grupie – 8 nagród, w tym co najmniej 3 dla dziewcząt; 

 ponad 20 uczestników w grupie – 7 nagród, w tym co najmniej 3 dla dziewcząt; 

 ponad 10 uczestników w grupie – 6 nagród, w tym co najmniej 2 dla dziewcząt; 

 do 10 uczestników w grupie – 3 nagrody, w tym co najmniej 1 dla dziewcząt. 
  

 W puli nagród Turnieju przewidziano m.in. tablety, mini wieże, teleskopy/lunety, MP4,  

 klocki Lego/Cobi, konsole do gier, deskorolki, zestawy edukacyjne. 
 

 b) 3 najlepszych zawodników w każdej grupie, reprezentujących Miasto i Gminę Trzebinia  

 otrzyma nagrody specjalne ufundowane przez Radę Osiedla ZWM w Trzebini. 
 

c) 3 najlepszych zawodników w każdej grupie, reprezentujących Powiat Chrzanowski 

 otrzyma nagrody Starosty Chrzanowskiego. 
 

 d) Najlepszy zawodnik z zagranicy w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrodę specjalną. 
 

 e) Nagrody specjalne przewidziane są także dla najmłodszego zawodnika i najmłodszej zawodniczki 

 Turnieju. 
 

 f) Każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom i statuetkę. 
                                                                                                                             
9. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Organizatora. 

W turnieju obowiązują postanowienia Kodeksu Szachowego PZSzach. 

Uwaga ! Gośćmi imprezy będą dziennikarze telewizji regionalnej, prasy centralnej i lokalnej 
oraz specjalistycznej. W zawodach zapowiedzieli swój udział szachiści z Anglii, Niemiec i Ukrainy. 
Zawody zaszczyci swoją obecnością Prezes Małopolskiego Związku Szachowego – Pan Jan Kusina. 
 

Serdecznie zapraszamy do Trzebini miłośników KRÓLEWSKIEJ GRY! 


