
I Otwarte Indywidualne  Mistrzostwa Gminy Stęszew 
w szachach 

Tomiczki dnia 01-02 czerwiec 2013 
Komunikat organizacyjny:  

1. Organizatorzy :  
Urząd Gminny Stęszew 
Autonomiczna Sekcja Szachowa „Lipno” Stęszew 
 
2. Miejsce, termin, zgłoszenia:  
Turniej rozegrany zostanie w dniach 01-02 czerwca 2013r w Sali Wiejskiej w 
Tomiczkach (przy trasie Stęszew-Buk), wg poniŜszego harmonogramu: 
 
Sobota, 01 czerwiec 2013 r.:  
godz. 08.15 – 08.50 przyjmowanie zapisów, wpisowego. 
godz. 08.50 – 08.55 ustalanie listy startowej 
godz. 09.00 – 09.05 otwarcie turnieju 
godz. 09.10 – 11.05 I runda 
godz. 11.10 – 13.10 II runda 
godz. 13.15 – 15.15 III runda 
godz. 15.20 – 17.20 IV runda 
 
Niedziela, 02 czerwiec 2013 r.:  
godz. 09.00 – 11.00 V runda 
godz. 11.05 – 13.05 VI runda 
godz. 13.15 – 15.15 VII runda 
godz. 15.30 – zakończenie turnieju 
Uwaga: Godziny rozpoczęcia rund oraz zakończenia turnieju podane są 
orientacyjnie. Po kaŜdej rundzie sędzia ogłosi termin rozpoczęcia kolejnej 
rundy. 
 
Zapisy: Zapisy prowadzone będą na stronie 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_2308/, zgłoszenia moŜna takŜe 
wysyłać pod adres email: kfr00@wp.pl podając : imię i nazwisko zawodnika, 
przynaleŜność klubową (dotyczy zawodników zarejestrowanych    w klubach), 
miejscowość zamieszkania, datę urodzenia, kategorię szachową oraz nr 
telefonu. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejno ść zgłosze ń.         W 
przypadku wolnych miejsc moŜliwość zgłoszenia się w dniu turnieju do     
godz. 08.45. BliŜszych informacji moŜna uzyskać pod nr Tel. 693-298-245. 
 
3. Warunki uczestnictwa:  
• Potwierdzenie przez sędziego zgłoszenia się do turnieju 
• Opłacenie w dniu 01 czerwca 2013 r. wpisowego w kwocie 30 złotych. 

ZniŜki przewidziano dla: 
- dzieci i uczniów 10 złotych 
- zawodników mieszkających na  terenie Gminy Stęszew – 10 zł 
- zawodników ASSz „Lipno” Stęszew – 5 zł 
- zawodników II i wyŜszej kategorii – 10 zł 
ZniŜki sumują się . Zawodnik korzystający ze zniŜek na prośbę 
organizatora ma obowiązek udokumentować uprawnienie do danej 
zniŜki. 

 



 
4. System rozgrywek:  
 
Zawody odbędą się systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund . 
Tempo gry : 60 min na zawodnika co umoŜliwia zdobycie V, IV, III i II kategorii 
szachowej. Sędzią głównym zawodów będzie  sędzia FA Tadeusz Agaci ński                
z Poznania.  
Zawody odbędą się w jednej grupie open – z podziałem po zakończeniu na 
poszczególne grupy wiekowe. 
 
5. Klasyfikacja ko ńcowa, nagrody:  
O kolejności w turnieju  decydują kolejno : suma punktów , średni Buchholz,  
Buchholz, liczba  zwycięstw, średni ranking przeciwników. 
Uczestnicy turnieju zostaną sklasyfikowani w trzech grupach wiekowych: 
• Uczniowie szkół podstawowych 
• Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych -  do 18 lat 
• Seniorzy – powyŜej 18 lat 

         Przewidziano nagrody: 
 -  za miejsca I - III w klasyfikacji ogólnej – puchary, dyplomy, nagrody 
rzeczowe 
-   za I miejsce w klasyfikacji uczniowie szkół podstawowych – puchar + 
nagroda rzeczowa (osobno dla chłopców i dziewcząt) 
-   za I miejsce w klasyfikacji uczniowie szkół gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych -  do 18 lat – puchar + nagroda rzeczowa (osobno dla 
chłopców i dziewcząt) 
- najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa 
- najmłodszy uczestnik – nagroda rzeczowa 
 
6. Informacje dodatkowe  
 
• Wszelkie wątpliwości w kwestiach spornych rozstrzyga sędzia główny, 
jego decyzje są ostateczne 
• Zawodników obowiązuje zapis partii, jedynie sędzia główny moŜe 
zwolnić z obowiązku prowadzenia zapisu najmłodszych uczestników. 
• Niepełnoletnich uczestników zgłaszają rodzice lub trenerzy klubowi, co 
jest jednoznaczne z ich wyłączną odpowiedzialnością za ww. zawodników 
podczas trwania turnieju 
• Organizatorzy umoŜliwią uczestnikom zamówienie obiadu za 
dodatkową odpłatnością. Zamówienia przyjmowane będą przed pierwszą 
rundą kaŜdego dnia zawodów. 
• O wartości nagród decydować będzie przewidywana pula wpisowego 
według zapisów na dzień 28 maja 2013 r. 

    
 
 

 

 

 


