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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO 
Z OKAZJI „DNIA DZIECKA” 

 
I. ORGANIZATOR 

� Parafia Św. Ludwika przy Klasztorze Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach 
� Urząd Miasta Katowice  

 

II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 
� 9 czerwca 2013 godz. 9.00 sala gimnastyczna przy Kalwarii 
� Katowice, ul. Panewnicka 76 – dojazd wg mapy (str.2). 

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK 
� System Szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 15 min./partie dla 
zawodnika/ 

� Grupy rozgrywkowe: 
- do 8 lat dziewcząt i chłopców  
- do 10 lat dziewcząt i chłopców  
- do 13 lat dziewcząt i chłopców  
- do 16 lat dziewcząt i chłopców  
 

IV. PORZĄDEK DNIA 
� 9.00 – zbiórka uczestników i sprawdzenie list  
� 9.30 – Msza Święta w sali rozgrywek 
� 10.15-15.30 – rozgrywki szachowe 
→ w przerwach między rundami konsumpcja. 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
� Zgłoszenie zawodników przez Internet na stronie 
http://www.chessarbiter.com/turnieje.php 

� do dnia 8.06.2013 (włącznie) lub telefonicznie 32 252 64 82 (p. Zenon Sołek) 
� Ilość miejsc ograniczona (do 120 osób) 
� Od uczestników turnieju nie pobiera się wpisowego 
 

VI. NAGRODY 
� Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymają puchary 
� Pierwsza trójka w kaŜdej grupie otrzymuje medale i dyplomy 
� Uczestnicy grupy do lat 8-miu otrzymują honorowe dyplomy udziału 
� Przewiduje się w kaŜdej grupie po trzy nagrody rzeczowe + najlepszy zawodnik  
z Panewnik 

� Nagroda dla najlepszej dziewczynki w kaŜdej grupie, jeŜeli nie zajmie miejsca  
w pierwszej trójce + medal, oraz 8 nagród do rozlosowania dla pozostałych 
zawodników 

 

VII. PROWADZENIE ZAWODÓW 
� Turniej będzie prowadzony w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu 
Szachowego PZSzach; komputerowe kojarzenie par 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 
� Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie rozgrywek 
� Ewentualne zmiany w regulaminie zostaną przedstawione uczestnikom na 
odprawie przed rozpoczęciem turnieju 

� KaŜdy uczestnik turnieju ubezpiecza się we własnym zakresie 
Organizatorzy  
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MAPA DOJAZDU NA TURNIEJ 
 

 
 

 


