
 

 

 

 

 

 

 

XXIX MEMORIAŁ JADWIGI I 

STANISŁAWA LEOKAJTIS 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
================================================= 

1.  CEL ZAWODÓW: 

 

 Uczczenie pamięci Jadwigi i Stanisława Leokajtis 

 Propagowanie gry szachowej. 

 Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego. 

 Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym. 

 Umożliwienie wszystkim szachistom  spotkania przy szachownicy. 

 

2.  ORGANIZATORZY 

 

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 

Urząd Miasta Olsztyn 

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie 

Stowarzyszenie Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki” 

MK Ubezpieczenia 

Rada Osiedla „Grunwaldzkie” 

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy 

Turniej szachowy dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Olsztyn 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 28 kwietnia 2019 r. w SDK „AKCES”  

w Olsztynie ul. Pana Tadeusza 6 A. 

Potwierdzenie udziału w godz. 9.00-9.45 , rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00. 

Przewidywane zakończenie turnieju około godziny 16.00 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

 

4.1 Turniej jest jednodniowy, bez rozgrywek eliminacyjnych. 

4.2 Turniej prowadzony jest w systemie szwajcarskim przy użyciu programu 

chessarbiter, na dystansie 9  rund.      

4.3 Tempo gry wynosi P -10'+5” na zawodnika. 

4.4 Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. 

4.5 Harmonogram szczegółowy rozgrywania poszczególnych rund podany 

zostanie przed rozpoczęciem Turnieju. 

 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

W Turnieju mogą uczestniczyć: 

 

5.1  wszyscy chętni posiadający identyfikator FIDE lub CR. Formularze CR 

będą dostępne na turnieju. 

5.2 zawodnicy, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia, 

5.3 opłacą wpisowe przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 

6. SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU 

 

Na adres email: szachyolsztyn@o2.pl lub poprzez chessarbiter (należy je 

wypełnić online) w terminie do dnia: 

26 kwietnia 2019 r. 

 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię, datę urodzenia. 

 

mailto:szachyolsztyn@o2.pl


 

 

 

 

 

 

7. WPISOWE 

 

zawodnicy opłacają wpisowe : 

 Seniorzy - 30 zł., 

 Juniorzy, kobiety oraz  nestor 60 + (rocznik 1958 do 1946) - 20 zł, 

 Członkowie klubu UKS "Debiut" Dziesiątka Olsztyn -  10 zł. 

 Zawodnicy urodzeni 1945 i starsi – zwolnieni z wpisowego 

 Zawodnicy zgłoszeni po terminie przyjmowani są pod warunkiem 

posiadania wolnych miejsc 

 

8. NAGRODY: 

 

8.1  Przewidziane są nagrody pieniężne: 

 

I miejsce 300 zł II miejsce 200 zł III miejsce 150 zł 

IV miejsce 100 zł V miejsce 80 zł VI miejsce 70 zł 

VII miejsce 60 zł VIII miejsce 50 zł Do lat 18-tu 50 zł 

Klubowicz 

UKS Debiut 

Dziesiątka 

Olsztyn 

50 zł Kobieta 50 zł Nestor 50 zł 

Do lat 14-tu 50 zł Losowana 40 zł Klubowiczka 

UKS Debiut 

Dziesiątka 

Olsztyn 

50 

 

 

 

8.2 Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, nie dotyczy to nagrody 

losowanej. 

 

 

9. USTALENIA KOŃCOWE: 

 

 w zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. wraz z 

późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach, 

 Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy  



 

 

 

 

 

 

 wszystkie nagrody zostaną przyznane bez względu na ilość uprawnionych 

zawodników w danej kategorii, 

 warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom 

numeru PESEL lub NIP (pod rygorem nie wypłacenia nagrody), 

 osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się na własny koszt 

 do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia 

główny, którego decyzje są ostateczne. 

 Podczas trwania turnieju będzie dostępny bufet 

 

Kontakt: Kaznowski Mirosław – tel. 690-140-387 e-mail: szachyolsztyn@o2.pl 

 

TURNIEJ ZGŁOSZONY DO FIDE  

 

 

ZAPRASZAMY DO GRY 

             ORGANIZATORZY              


