
OTWARTY VI TURNIEJ SZACHOWY

BOMIS CUP

GWIAZDKA 2013
1. ORGANIZATORZY

BOMIS Leszno

Klub Szachowy MMKS WIENIAWA Leszno

ZST w Lesznie

2. PATRONAT HONOROWY

Urząd Miasta Leszna 

3. PATRONAT MEDIALNY

Radio Elka

Panorama Leszczyńska

Telewizja Leszno

Gazeta ABC

4. SPONSOR ZAWODÓW

BOMIS www.bomis-leszno.pl

Sklep  www.budmania.com.pl

Sklep www.swiatzabawek24.com

5. CEL IMPREZY

Popularyzacja sportu szachowego w regionie leszczyńskim.

6. TERMIN I MIEJSCE

21 grudnia 2013 r, (sobota)

Sala Zespołu Szkół Technicznych  w Lesznie, ul. Narutowicza 74a

W godz. 9.00 - 9:30 potwierdzenie zgłoszeń, godz. 10:00 otwarcie i 1 runda.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej rozegrany zostanie w grupach:

- OPEN – dla wszystkich zawodników

- JUNIOR   – dla zawodników do lat 10 – ur. w roku 2003 i młodszych,

                     – dla zawodników do lat 15 – ur. w roku 1998 i młodszych,

system szwajcarski  -  dystans 9 rund,  tempo gry 15 minut  dla  zawodnika (liczba zdobytych 

punktów, średni Buchholz, duży Buchholz, progres, liczba zwycięstw)

Sędzia Zawodów – FA Waldemar Kopydłowski

http://www.budmania.com.pl/


8. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział  do 16 grudnia 2013 r. oraz 

opłacą  wpisowe  w dniu  Turnieju.  Zgłoszenia  przyjmowane  są  pod  adresem email:  szachy-

leszno@wp.pl,  tel.  697-830-930 (w godz.  8.00-16.00)  lub  na stronie  www.chessarbiter.com. 

Należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz - osoby posiadające kategorię szachową – 

numer, ranking oraz przynależność klubową. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość 

zgłoszeń w dniu Turnieju do godz. 9:30. Wymagane jest punktualne potwierdzenie zgłoszenia – 

spóźnieni grają od 2 rundy.

9. WPISOWE 

OPEN: 25 zł 

JUNIOR /10 i 15/: 20 zł

10. NAGRODY

OPEN

I miejsce: puchar + 600 zł

II miejsce: puchar + 400 zł

III miejsce: puchar + 200 zł

IV – VI miejsce: nagroda rzeczowa

JUNIOR 10

I miejsce: tablet

I-III miejsce: puchar 

II – VI miejsce: nagroda rzeczowa

JUNIOR 15

I miejsce: tablet

I -III miejsce: puchar + nagroda rzeczowa

II– VI miejsce: nagroda rzeczowa

11. INFORMACJE KOŃCOWE

1. W trakcie turnieju będzie słodki poczęstunek..

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian systemu rozgrywek dla kategorii Junior po 

weryfikacji ilości i wieku zgłoszonych osób oraz ewentualnego połączenia grup. 

3. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

4. Dzieci przez cały czas trwania turnieju muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


