
 

 

 

„Rzgowskie Szachowanie” – Turniej z okazji 

550-lecia nadania praw miejskich 

 

1. Organizator 

 Grupa Nieformalna „ZASZACHOWANI – Otwórzmy Rzgów na Szachy” 

Wydatek dofinansowano ze środków zadania „Grant na lepszy start 2017” 

współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 

ze środków Gminy Rzgów. 

 

2. Cel 

 Popularyzacja i rozwój szachów na terenie gminy Rzgów  

 Umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji, podnoszenie umiejętności gry  

i zdobycie doświadczenia turniejowego 

 Integracja mieszkańców gminy Rzgów ze środowiskami szachowymi  

z województwa łódzkiego 

 Zwiększenie zaangażowania, aktywności i poziomu wiedzy mieszkańców na 

temat gry w szachy 

 

3. Termin 

 15.10.2017 r. 

 

4. Miejsce gry 

 Hala Sportowa GOSTiR – Rzgów, ul. Szkolna 5 

 

 



 

 

5. Grupy turniejowe 

a. OPEN  

b. Juniorzy 11-18 lat 

c. Juniorzy młodsi do lat 10  

d. Juniorzy do lat 15 nieposiadający kategorii szachowej 

 

6. System rozgrywek i tempo gry 

 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9  rund 

 Tempo gry: 10 minut  + 5 sekund dla zawodnika 

 

7. Zgłoszenia 

 Zapisy do 12.10.2017 r. na adres dwiewiezerzgow@gmail.com lub za 

pośrednictwem formularza zgłoszeń zamieszczonego na stronie 

www.chessarbiter.com  

 Zgłoszenie winno zawierać: 

imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia, reprezentowaną placówkę 

– klub lub miejscowość. 

 Organizator dopuszcza udział zawodników zapisanych w dniu rozpoczęcia 

turnieju tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc 

 

8. Wpisowe 

 Turniej bez opłaty startowej! 

 

9. Nagrody 

 

Puchary, statuetki, dyplomy, vouchery wartościowe, nagrody rzeczowe, upominki 

w następujących grupach: 
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 OPEN 

I miejsce Puchar + voucher o wartości 300zł 

II miejsce Puchar + voucher o wartości 200zł 

III miejsce Puchar + voucher o wartości 100zł 

 

Nagrody specjalne: 

a. Najlepsza kobieta – voucher o wartości 100zł 

b. Najlepszy senior 65+ – voucher o wartości 100zł 

c. Najlepszy zawodnik do rankingu ELO 1400 – voucher o wartości 50zł 

d. Najlepszy zawodnik do rankingu ELO 1400-1800 – voucher o wartości 

50zł 

e. Najmłodszy junior – nagroda rzeczowa 

f. Najmłodsza juniorka – nagroda rzeczowa 

 

 Juniorzy 11-14 lat 

I miejsce Puchar + voucher o wartości 100zł 

II miejsce Puchar + voucher o wartości 75zł 

III miejsce Puchar + voucher o wartości 50zł 

 

 Juniorzy 15-18 lat 

I miejsce Puchar + voucher o wartości 100zł 

II miejsce Puchar + voucher o wartości 75zł 

III miejsce Puchar + voucher o wartości 50zł 

 

 Juniorzy młodsi do lat 10 

I miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

II miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

III miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

 

 



 

 

 Juniorzy do lat 10 bez kategorii szachowej 

I miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

II miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

III miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

 

 Juniorzy w wieku 11-15 lat bez kategorii szachowej 

I miejsce Puchar + voucher o wartości 100zł 

II miejsce Puchar + voucher o wartości 75zł 

III miejsce Puchar + voucher o wartości 50zł 

 

 Nagrody specjalne dla mieszkańców gminy Rzgów 

a. Najlepsza kobieta – voucher o wartości 100zł 

b. Najlepszy senior 65+ – voucher o wartości 100zł 

c. Najlepszy junior – voucher o wartości 50zł 

d. Najlepsza juniorka – voucher o wartości 50zł 

e. Najmłodszy junior – nagroda rzeczowa 

f. Najmłodsza juniorka – nagroda rzeczowa 

Ponadto: 

 Statuetki dla juniorów za zajęcie miejsc IV-VI 

 Drobne upominki dla wszystkich juniorów 

 Dyplomy dla wszystkich uczestników 

 

10. Harmonogram 

 

9
00

 – 9
45

  Weryfikacja zgłoszeń 

10
00

 Uroczyste otwarcie zawodów 

16
30 

Wręczenie nagród i zakończenie turnieju 

 

 



 

 

11. Uwagi sędziowskie 

 Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich 

 Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z  zawodów 

przez sędziego lub organizatora 

 Zawodnicy przybyli po weryfikacji zostaną dopuszczeni do gry od II rundy 

 O zajętym miejscu decyduje: 

o Suma zdobytych punktów 

o Buchholz Cut-1 

o Buchholz 

o Większa liczba zwycięstw 

o Bezpośredni pojedynek 

o Sonneborn-Berger 

 

12. Kontakt 

 Sędzia główny – Rafał Kowalczyk, kkowalczyk.rafal@gmail.com, tel. 

665 293 066 

 Dyrektor turnieju – Sylwia Zabłocka, s.zablocka@tax-vat.pl, tel. 601 826 518 

 

13. Informacje dodatkowe 

 Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we 

własnym zakresie 

 Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby 

delegujące lub opiekunowie prawni 

 W trakcie trwania zawodów przewidziany jest słodki poczęstunek dla 

wszystkich zawodników 

 Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie 

i  przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów 

turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – 

marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z   dnia 29 sierpnia 1997 r. 
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 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju,  

a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych  

i promocyjnych 

 Organizator zastrzega prawo wniesienia zmian do powyższego komunikatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 


