
VIII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
poświęcony pamięci Krzysztofa Kierzkowskiego

O PUCHAR BURMISTRZA ORZYSZA

ORGANIZATOR
Dom Kultury w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 5
12 – 250 Orzysz 
 tel.: 87 423 70 10
e-mail: dom.kultury@orzysz.pl

TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie w niedzielę 8.04.2018r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Orzyszu 
ul. Osiedle Robotnicze 11.

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter.
Tempo gry: 10’ + 5” na posunięcie.
TURNIEJ ZGŁOSZONY DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE DLA SZACHÓW SZYBKICH

WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia w terminie do dnia 
6.04.2018r. pocztą elektroniczną na adres dom.kultury@orzysz.pl lub poprzez serwis ChessArbiter 
i opłacą w dniu turnieju wpisowe w wysokości:
- seniorzy – 25 zł
- junior (do lat 18), kobiety, weterani (od 60 lat), mieszkańcy Gminy Orzysz – 15 zł
- junior młodszy (do lat 14) – 10 zł
oraz zniżka dla seniora 5 zł jeżeli z jednego klubu startuje minimum 5 zawodników.
Warunkiem otrzymania zniżki jest terminowe zgłoszenie się do turnieju.

PROGRAM TURNIEJU

9:00 -10:00 - potwierdzenia udziału
10:15 - otwarcie turnieju
10:25 - I runda
11:05 - II runda 
11:45 - III runda
12:25 - IV runda 

13:05 - V runda
13:45 - VI runda
14:25 - VII runda
15:05 - VIII runda
15:45 - IX runda
16:30 - zakończenie turnieju

NAGRODY 
Zwycięzca otrzyma puchar Burmistrza Orzysza.
Nagrody pieniężne w turnieju :

Nagrody główne Nagrody dodatkowe

I miejsce - 300 zł
II miejsce - 200 zł

III miejsce - 150 zł
IV miejsce - 120 zł
V miejsce - 100 zł

VI miejsce -   80 zł
VII miejsce -   60 zł

VIII miejsce -   50 zł

Najlepszy zawodnik krajowy o rankingu PZSzach do1800 - 50 zł
Najlepszy nestor od lat 60 - 50 zł

Najlepszy zawodnik do lat 18 - 50 zł
Najlepszy zawodnik do lat 14 - 50 zł

Najlepsza kobieta - 50 zł
Nagroda losowana - 50 zł



Nagrody dodatkowe będą przydzielane w podanej kolejności.
Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).
Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział minimum 4 zawodników uprawnionych 
do otrzymania danej nagrody.
Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru Pesel (pod rygorem 
nie wypłacenia nagrody).Ponadto zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe wśród uczestników.

SPRAWY RÓŻNE
Sprzęt do gry zapewnia organizator.
Kontakt - nr tel. kom – 663 931 299, e-mail: dom.kultury@orzysz.pl
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom turnieju poczęstunek: kanapki, ciastka, kawa, herbata 
oraz zimne napoje.
Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora.

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX 2018
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH

ZAPRASZAMY DO GRY
ORGANIZATORZY


