
X Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Częstochowy 
 w Szachach Szybkich 

 o Puchar Dyrektora Tauron  Dystrybucja S.A. Oddział w 
Częstochowie 

 
 
 

 
 
 
Organizator: 
• Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Częstochowa 
Współorganizator: 
• TAURON DYSTRYBUCJA S.A., Oddział w Częstochowie 
Termin i miejsce: 
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 5 
• 28 września 2019 , - Turniej dla dzieci  do lat 13 / / P ‘10+ 5 sek. za pos., 9 rund / 
• 28 września 2019, – Turniej główny ogólnodostępny / P ‘10+ 5 sek. za pos., 9 rund / 
 
Rozpoczęcie turniejów w dn. 28 września 2019  godz. 10.00 
Zapisy telefoniczne, mailowe lub w dn. 28 września 2019  do godz. 9.45. 
Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie mają prawo gry od kolejnych rund. 
Informacje: 
Elżbieta Pyrkosz tel.  602 17 40 20, e-mail  ela1p@o2.pl  
Wpisowe do  turniejów: 
• 20 zł od zawodnika  
• 15 zł zawodnicy UKS „Hetman” Częstochowa, emeryci, renciści, młodzież do lat 18 
• 15 zł w turnieju dzieci do lat 13 
Nagrody: 
• 3 Puchary dla zwycięzców turnieju głównego  
• Nagrody rzeczowe dla 6 najlepszych zawodników w turnieju głównym 
• Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety w turnieju głównym 
• Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Częstochowy 
• Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika bez kategorii w turnieju głównym 
• Nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora powyżej 65 lat 
• Puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w klasyfikacji do lat 15, do lat 18  

w turnieju głównym 
• Puchary, medale i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w klasyfikacji do lat 8, 

10,13  w turnieju dla dzieci / osobno chłopcy i dziewczęta/ 
• Poczęstunek  dla każdego uczestnika turnieju  
• Organizator przewiduje również nagrody – niespodzianki 
 
 

KLAUZULA DOTYCZ ĄCA AUTORSKICH PRAW MAJ ĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH: 
 

1. Uczestnicy turnieju  udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik 
fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w turnieju, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie 
internetowej, portalach społecznościowych i w prasie) 

2. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UKS „HETMAN” Częstochowa na potrzeby organizacji turnieju. 

 
 
 


