
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTYCH MISTRZOSTW

MIASTA I GMINY KOWALEWO W SZACHACH 

W KATEGORII JUNIORÓW

Pod honorowym patronatem 

                       Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

ORGANIZATORZY:
• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
• Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim 
• LKS Promień w Kowalewie
• UKS Orlik w Kowalewie Pomorskim  

CELE TURNIEJU:
• Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z 

zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2018”. 
• Popularyzacja sportu szachowego wśród najmłodszych i wyłonienia 

Mistrzów Gminy Juniorów w szachach aktywnych na rok 2018.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Udział w turnieju może wziąć każdy junior( ur. 2000 i młodsi).  

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:  10.03.2018 r. 
Rozpoczęcie o godzinie  10:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w 
Kowalewie Pomorskim . 
Zakończenie turnieju odbędzie się o godz. 14:30.

SYSTEM ROZGRYWEK: 
Rozgrywki w grupach wiekowych ( do 8 lat, 10 lat, 13 lat i 18 lat ) oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców na dystansie 7 rund. W przypadku małej liczby 
uczestników dopuszcza się łączenie sąsiednich grup wiekowych w jeden 
turniej.
 
TEMPO GRY: - 15 minut na zawodnika                                                                         

NAGRODY:
Puchary dla zwycięzców grup i najlepszych z miasta i gminy Kowalewa 
Pomorskiego, nagrody rzeczowe dla najlepszych chłopców i dziewcząt 
w poszczególnych kategoriach wiekowych ( do 8 lat, 10 lat, 13 lat i 18 lat ), dla 
wszystkich uczestników turnieju będą pamiątkowe dyplomy.
Najlepszy zawodnik  z Gminy Kowalewo Pomorskie: w grupie do lat 13 i w 
grupie do lat 10 wywalczy możliwość udziału w turnieju finałowym Akcji 



„Szachiści grają dla Polonii” w kwietniu-maju 2018 r. w Parlamencie RP. 
Pozostałe dwie osoby kwalifikujące się do turnieju finałowego wyznaczy 
Organizator. 

ZGŁOSZENIA do 08.03. 2018 r. GODZ: 09:30  
Kontakt: Benedykt Mroziński tel. 606 637 317 
 
Dodatkowo prosimy (w miarę możliwości) o zgłoszenie przez stronę 
chessarbiter. http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_780/ 

USTALENIA KOŃCOWE:
Dla uczestników zapewniony będzie drobny poczęstunek
Odprawa techniczna 10.03.2018 r. (sobota), godz. 09:45

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_780/

