
   XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy 

 o Puchar Prezydenta Raciborza

   Turniej juniorów do lat 9 i do lat 12  

19.02 – 20.02. 2022 r.

Organizator

1. Klub Szachowy SILESIA Racibórz

2. Urząd Miasta Racibórz, Prezydent Miasta

3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w 
Raciborzu

Cel

1. Promocja Raciborza.

2. Popularyzacja i upowszechnianie gry w szachy.

Termin i sala gry 

19-20.02.2022 ( szczegóły w harmonogramie )

Sala gry : Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, 

ul. Karola Miarki 4 w Raciborzu

System rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych: 

1. Grupa A – Turniej dla juniorów do 9 lat  (rocznik 2013 i młodsi),  7 rund; tempo gry 60’

2. Grupa B – Turniej dla juniorów do 12 lat (rocznik 2010 i młodsi),  7rund; tempo gry 60’

           W  turnieju będzie można zdobyć II kat szachową

W razie małej ilości uczestników grupy do lat 9 i 12 mogą zostać połączone.

Harmonogram 

Harmonogram Juniorzy gr.A,B,

dzień data godz. runda

sobota 19.02.2022 09:00 I - IV

niedziela 20.02.2022 09:00     V - VII

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie zgłoszenia do 13.02.2022 r. na stronie www.chessarbiter.com 

lub e-mail: piorac72@poczta.onet.pl

2. Potwierdzenie udziału oraz wpłacenie wpisowego w dniu pierwszej rundy do godz. 8.15

3. Przy zgłoszeniach i potwierdzeniach udziału po terminie wpisowe wzrasta o 50 %.

http://www.chessarbiter.com/


Wpisowe

Grupa do lat 9 i do lat 12  – 50,00 zł.

Juniorzy z powiatu raciborskiego  – bezpłatnie

Nagrody

Grupa A, B 

 I miejsce: bon podarunkowy - 150zł + puchar + dyplom 

                 osobno w kategorii dziewcząt i chłopców

 II miejsce: bon podarunkowy - 120zł + dyplom 

                  osobno w kategorii dziewcząt i chłopców

 III miejsce: bon podarunkowy - 100zł + dyplom 

                  osobno w kategorii dziewcząt i chłopców

 IV miejsce:bon podarunkowy - 80zł  + dyplom 

                  osobno w kategorii dziewcząt i chłopców

 V miejsce: bon podarunkowy - 70zł  + dyplom 

                  osobno w kategorii dziewcząt i chłopców

 ( razem 20 nagród )

 

Nagrody obowiązkowo należy odbierać podczas dekoracji zwycięzców, w przeciwnym razie 
przechodzą na rzecz Organizatora

Zakwaterowanie

       Internat: 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących 

w Raciborzu ul. Karola Miarki 4 – przy sali gry. Noclegi 30 zł od osoby, 

pokoje 2 i 3,4,5 osobowe, wyżywienie we własnym zakresie.

Pomoc przy rezerwacji: Dyrektor Turnieju: Piotr Chrobak tel. + 48 722 026 263,

e-mail: piorac72@poczta.onet.pl Termin do 10.02.2022

I  nne

1. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

2. W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz PZSzach.

3. W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem decyduje organizator.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

5. Dyrektor Turnieju: Piotr Chrobak tel. + 48. 722 026 263, e-mail: piorac72@poczta.onet.pl

6.  Każdy uczestniczący w turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 
danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

7. W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane 
aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego 
Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną 
przedstawione podczas odprawy technicznej

Organizator


