
              

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA IŁAWY 

 

TURNIEJ POD PATRONATEM 

BURMISTRZA MIASTA IŁAWY  

DAWIDA KOPACZEWSKIEGO 
 

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

1.  CEL ZAWODÓW: 

 

➢ 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 

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy 

Turniej szachowy dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Iławy  

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 17 września 2022 r. w Iławskim Centrum 

Sportu, Turystyki i Rekreacji ul. Niepodległości 11B w Iławie 

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 na konto UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 

Nr konta 47 1240 5598 1111 0011 0448 6624. 

W nieprzekraczalnym terminie do 15-go września 2022 

. 

6. SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU 

 

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

wypełnić online) w terminie do dnia: 

 

15 września 2022 r. 

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

zawodnicy opłacają wpisowe przelewem do 15 września: 

➢ Seniorzy - 40 zł., 

➢ Juniorzy, kobiety oraz  nestor 60 + (rocznik 1960 do 1946) - 30 zł, 

➢ Mieszkańcy Iławy -  20 zł. 

➢ Zawodnicy urodzeni 1945 i starsi – zwolnieni z wpisowego 

➢ Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM – zwolnieni z wpisowego 

➢ Zawodnicy zgłoszeni po terminie przyjmowani są pod warunkiem 

posiadania wolnych miejsc 

 

8. NAGRODY: 

8.1  Przewidziane są nagrody pieniężne: 

 

I miejsce 600 zł II miejsce  500 zł III miejsce 400 zł 

IV miejsce 300 zł V miejsce 200 zł VI miejsce 100 zł 

Do lat 18-tu 100 zł Do lat 14-tu 100 zł Losowana 50 zł 

Najlepszy 

zawodnik z 

Iławy 

100 zł Kobieta 100 zł Nestor 100 zł 

Najlepszy 

junior z 

Iławy 

100 zł     

 

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

losowanej. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 

✓ Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach. 

✓ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

✓ Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice 

lub opiekunowie. 



              

✓ W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi 

zawody zgodnie z obowiązującymi w okresie rozgrywania zawodów 

wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Polskiego 

Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych. 

✓ W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące 

bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane przez SANEPID. 

✓ Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego     

regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celach informacyjno- marketingowych zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych 

zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Turnieju 

✓ Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest 

sędzia główny, którego decyzje są ostateczne. 

 

Wzięcie udziału w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Komunikatu oraz: 
 

1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie 

udziału osoby niepełnoletniej w Turnieju o Puchar Burmistrza Iławy na 

zasadach określonych w Komunikacie organizacyjnym Turnieju. 

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

osoby nieletniej) na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających 

wizerunek uczestnika Turnieju o Puchar Burmistrza Iławy zarejestrowanych 

w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody (w tym zgody 

rodziców/przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej) na umieszczanie i 

publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Turnieju, na 

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

sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z 

realizacją Projektu Turnieju o Puchar Burmistrza Iławy 

 

Sędzia główny turnieju:  Kaznowski Mirosław – tel. 690-140-387   

e-mail: szachyolsztyn@o2.pl 

 



              

TURNIEJ ZGŁOSZONY DO FIDE 
 

ZAPRASZAMY DO GRY 

ORGANIZATORZY 


