
REGULAMIN  TURNIEJU SZACHOWEGO "CiderZima 2017" 

 

Sponsorzy 

Centrum Kultury Karolinka 

UM Radzionków 

Stowarzyszenie Szachowe "Pionek Radzionków" 

Organizator 

Stowarzyszenie Szachowe „Pionek Radzionków” 

Współorganizatorzy 

Maciej Wróbel 
 

1. Miejsce i termin gry 

1.1 Turniej rozgrywany będzie w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 

Adres: Plac Jana Pawła II 2, Radzionków 

1.2 Turniej odbędzie się 14 stycznia 2017r. 

Zapisy od godziny 8:30, rozpoczęcie turnieju: godzina 9:00 

 

2. Uczestnictwo 

2.1 Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmowane elektronicznie na stronie 

turnieju ChessArbiter: http://www.chessarbiter.com/ do godziny 23:00 dnia 

poprzedzającego turniej lub w dniu rozgrywek od godziny 8:30 do godziny 9:00. 

2.2 W przypadku nie potwierdzenia przez zawodnika gry w dniu turnieju lub 

osoby, które spóźnią się – organizator ma prawo nie wpisać zawodnika do 

turnieju. 

2.3 W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na miejsce 

zamieszkania. 

2.4 Nie wprowadza się ograniczeń ze względu na posiadaną kategorię szachową 

czy przynależność klubową. 

 

3. Przepisy gry w szachy 

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

 

4. System rozgrywek 

Turnieje rozgrywane będą w systemie szwajcarskim, na dystansie 7 rund,  

z tempem 15 minut dla każdego zawodnika. 

 

 

 

5. Kolejność miejsc  

5.1 O kolejności miejsc zawodników decyduje ilość zdobytych punktów. 

W przypadku tej samej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza: 

a)Buchholz średni   b)Buchholz pełny c)liczba zwycięstw 

 

http://www.chessarbiter.com/


6. Nagrody 

6.1 Grupa A - OPEN 

I, II, III miejsce: Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

6.2 Grupa B: do 16 lat 

I, II, III miejsce: Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa 

6.2 a) Dodatkowa klasyfikacja: 

Najlepszy junior z Radzionkowa: Medal, Dyplom, upominek 

 

7. Wpisowe 

7.1 Zawodnicy powyżej 16 lat: 10zł 

7.2 Zawodnicy poniżej 16 lat: 5zł 

7.3 Wpisowe płatne jest u organizatora w dniu turnieju 

7.4  W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty, 

decyzję w tej sprawie podejmuje organizator 

8. Uwagi 

8.1 Sprzęt zapewnia organizator, maksymalnie dla 46 zawodników 

Decyduje kolejność zgłoszeń internetowych, następnie w dniu zawodów 

8.2  Zawodnicy zapisując się do turnieju, akceptują regulamin, jak również 

zgadzają się na użycie danych osobowych oraz publikację zdjęć wykonanych 

podczas turnieju. 

 

8.3 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 


