
 
Otwarty Turniej Rodzinny w Szachach 

Tarnowskie Góry 14.06.2014r.  
 
 
1. Organizator. 

Stowarzyszenie Szachowe „Strzybniczanka” Tarnowskie Góry, 
Urząd Miasta Tarnowskie Góry. 
2. Cel turnieju. 

- popularyzacja sportu szachowego ze szczególnym uwzględnieniem szachów rodzinnych, 
- Promocja Gminy Tarnowskie Góry, 
- organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych. 
3. Miejsce i termin zawodów. 

Tarnowskie Góry – Strzybnica, ul. Kościelna 36, w dniu 14.06.2014r. od godziny 1000. W 
przypadku ładnej pogody moŜliwość rozegrania turnieju plenerowego. 
4. Warunki uczestnictwa. 

W turnieju mogą brać udział druŜyny 2 osobowe w składzie: rodzice-dzieci, dziadkowie-wnuki, małŜeństwa, 

rodzeństwo, dzieci-wujostwo 1 stopnia. Zgłoszenia do turnieju na stronie 
www.chessarbiter.com lub na adres strzybniczanka@gmail.com w terminie do 12.06.2014r. 
Potwierdzenie uczestnictwa i opłata wpisowego do godziny 945 w dniu turnieju. Ilość miejsc 
ograniczona (do 20 druŜyn). Decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Wpisowe. 

20PLN za druŜynę, 10PLN za druŜynę składającą się z 2 juniorów. 
6. System rozgrywek. 

System szwajcarski. Turniej druŜyn 2 osobowych na dystansie 7 rund z tempem 15' na zawodnika. 
KaŜdy zawodnik gra przez cały turniej na jednej szachownicy (I lub II). 

O zwycięstwie decydują w kolejności: ilość punktów meczowych (zwycięstwo 2, remis 1, 
przegrana 0), suma ilości małych punktów obydwu zawodników, ilość małych punktów na I 
szachownicy, wynik bezpośredniego spotkania. 
7. Nagrody. 

I miejsce druŜynowe– puchar, medale, nagroda rzeczowa o wartości co najmniej 300PLN, 
II miejsce druŜynowe– medale, nagroda rzeczowa, 
III miejsce druŜynowe– medale, nagroda rzeczowa. 
I miejsce indywidualnie na I szachownicy– dyplom, nagroda rzeczowa, 

I miejsce indywidualnie na II szachownicy – dyplom, nagroda rzeczowa, 
Wiele innych nagród rzeczowych w róŜnych kategoriach. 
8. Uwagi organizacyjne. 

Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSZACH. 
Zawodnicy wyraŜają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz 
na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 
Kontakt: strzybniczanka@gmail.com, Jarosław Kupiecki 733790573 (po 17), Henryk Banasik 698411561 
9. Dojazd. 

Komunikacją miejską z Tarnowskich Gór autobusem linii 129 (odjazd z dworca w Tarnowskich Górach o 
godz. 0919 do przystanku Strzybnica Dom Kultury). 
GPS: 50.474895, 18.804843 (50o28'30.9''N, 18o48'19.2''E). 


