
           

              
 

 

 VI OTWARTE  MISTRZOSTWA OLSZTYNA   

W SZACHACH RODZINNYCH 

 

 

3  WRZESIEŃ 2022 r. 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

 

 
1. CEL ZAWODÓW: 

 
➢ Propagowanie rodzinnej gry w szachy. 

➢ Turniej skierowany jest do wszystkich chętnych 

➢ Podnoszenie umiejętności gry w szachy i zdobycie doświadczenia turniejowego. 

➢ Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym. 

➢ Promowanie zdrowego stylu życia 

➢ Umożliwienie wszystkim rodzinom szachowym spotkania przy szachownicy. 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków GPPiRPA oraz PN 

 

 

 

https://mzpitu.olsztyn.eu/userfiles/Do%20pobrania/gppirpa_oraz_pn_na_lata_2022-2025.doc


           

              
 

 

2. ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie 

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 

Stowarzyszenie Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki” 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie 

Rada Osiedla „Grunwaldzkie” 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 3.09.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 10  

w Olsztynie ul. Barczewskiego 11a 

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

Przewidywane zakończenie turnieju około godziny 14.00 

 

4. CHARAKTER  ROZGRYWEK: 

 

4.1 Turniej prowadzony jest w układzie rozgrywki drużynowej. 

4.2. Turniej rodzinny grany parami (drużyny dwuosobowe, bez rezerwowych!!!). 

4.3  Dziecko gra z dzieckiem, osoba dorosła z dorosłą. 

4.4  W trakcie trwania Turnieju wymiana zawodników jest niedozwolona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

              
 

 

 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

 

5.1 Turniej jest jednodniowy, bez rozgrywek eliminacyjnych. 

5.2 Turniej prowadzony jest w systemie szwajcarskim, na dystansie 7 rund. 

5.3 Tempo gry wynosi P-10’+5”. 

5.4 Harmonogram szczegółowy rozgrywania poszczególnych rund podany 

zostanie przed rozpoczęciem Turnieju. 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

6.1 Do rozgrywek zgłaszane są drużyny złożone z dwóch zawodników. 

6.2 W skład drużyny wchodzić mogą wyłącznie osoby powiązane ze sobą więzami 

rodzinnymi: chłopcy i dziewczęta urodzeni w roku 2003 i młodsi z osobą 

spokrewnioną (np. mamą, tatą, wujkiem, ciocią, babcią, dziadkiem  itp.). 

6.3 Sędzia główny w razie wątpliwości,  może zażądać dowodu     pokrewieństwa 

zawodników przed rozpoczęciem turnieju. W razie wykrycia braku pokrewieństwa 

podczas turnieju, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i wykluczona z turnieju. 

 

7. SPOSÓB ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO UDZIAŁU W TURNIEJU 

 

Na adres e-mail: szachyolsztyn@o2.pl lub telefonicznie: 690-140-387 lub 

poprzez chessarbiter w terminie do dnia: 

 

30.08.2022 r. 

 

W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska członków drużyny, ich adresy 

i daty urodzenia, kategorię, rodzaj pokrewieństwa oraz telefon kontaktowy. 

 

8. WPISOWE 

mailto:szachyolsztyn@o2.pl


           

              
 

 

- Turniej jest bezpłatny 

         

 

9. NAGRODY: 

 

9.1     Puchary za: 

         Zdobycie miejsc 1-6 

9.2      Pamiątkowe medale dla wszystkich rodzin szachowych  

9.3     Pamiątkowe  dyplomy dla wszystkich rodzin szachowych.  

9.4      Nagrody rzeczowe dla minimum 10 par 

 

10.  KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ: 

 

O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decyduje kolejno: 

 

10.1 Liczba zdobytych dużych punktów (za zwycięstwo 2 pkt., remis 1 pkt. 

porażka 0 pkt.) 

10.2 Liczba zdobytych małych punktów (za zwycięstwo na szachownicy 1 pkt., 

remis 0,5 pkt., porażka 0 pkt.) 

10.3 Bucholtz skrócony, 

10.4 Bucholtz pełny. 

10.5 Liczba zdobytych punktów przez dziecko , 

10.6 Liczba zdobytych punktów przez dorosłego. 

 

11. USTALENIA KOŃCOWE: 

 

11.1 W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach wraz                          

z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach. 

11.2 Szczegółowe informacje – Mirosław Kaznowski tel. 690-140-387 

11.3 Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników. 



           

              
 

11.4 Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia 

główny, którego decyzje są ostateczne. 

11.5 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

11.6 Sprzęt do gry zapewnia organizator 

 

 
Wzięcie udziału w Turnieju Rodzinnym  jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Komunikatu oraz: 
 

1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie 

udziału osoby niepełnoletniej w VI Turnieju Rodzinnym na zasadach 

określonych w Komunikacie organizacyjnym Mistrzostw. 

2. Wyrażeniem zgody (w tym zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego 

osoby nieletniej) na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających 

wizerunek uczestnika VI Turnieju Rodzinnego zgody (w tym zgody 

rodziców/przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej) na umieszczanie i 

publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Memoriału, na 

ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach 

sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z 

realizacją Projektu Turnieju Rodzinnego 

 

 
Sędzia główny zawodów   

   Mirosław Kaznowski     

 

 
 


