
       
 

II Otwarty Turniej Szachowy  
o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego  

Rzeszów, 10.12.2022 r. 
 
1. Organizator: 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
Klub Sportowy „Szachownica Rzeszów” 
Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie 
 

2. Miejsce rozgrywek: 
Turniej odbędzie się w dniu 10.12.2022 r. (sobota) w Hali Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w 
Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie. 
Potwierdzanie zgłoszeń 8:30 – 9:30. 
Odprawa techniczna o godzinie 9:45. 
Początek zawodów o godzinie 10:00. 
Przewidywane zakończenie około 15:30. 
 

3. System rozgrywek: 
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w 3 grupach na dystansie 9 rund.  
grupa A – zawodnicy z rankingiem polskim ≥1800 – zgłoszona do FIDE 
grupa B – juniorzy do lat 18 (ur. w 2004 r. i młodsi), zawodnicy z rankingiem polskim <1800 – 
zgłoszona do FIDE 
grupa C – juniorzy do lat 10 (ur. w 2012 r. i młodsi). 
Tempo gry: 
Tempo gry wynosi 10 minut + 5 sekund na posunięcie dla każdego zawodnika. 
 

4. Uczestnictwo: 
 
Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy chessarbiter do dnia 8.12.2022r. lub na adres e-mail: 
maciej.wozniak@wesolaszachownica.pl. W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko, klub lub nazwę 
miejscowości którą zawodnik reprezentuje, a także dokładną datę urodzenia. 
Wpisowe płatne przelewem do 8.12.2022 r. na konto: 
Klub Sportowy SZACHOWNICA Rzeszów 
nr konta: 66 1600 1462 1800 1038 8000 0001 
Tytuł przelewu: Turniej szachowy – opłata startowa – (imię i nazwisko) 
 
Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie zostaną dopuszczeni do turnieju. 
 



 
5. Warunki finansowe: 

Wpisowe za udział w turnieju wynosi odpowiednio: 
30 zł grupa A 
20 zł grupa B 
10 zł grupa C 
Arcymistrzowie zwolnieni z wpisowego 
 

6. Nagrody w turnieju: 
Grupa A: 
I miejsce -  1000 zł + puchar + dyplom 
II miejsce -  600 zł + dyplom 
III miejsce - 400 zł + dyplom 
IV miejsce - 200 zł + dyplom 
V miejsce -  100 zł + dyplom 
VI - X miejsce - nagroda rzeczowa 
Najlepsza Kobieta -  nagroda rzeczowa + dyplom 
Najlepszy Junior do lat 18 -  nagroda rzeczowa + dyplom 
 
Grupa B: 
I miejsce -  500 zł + puchar + dyplom 
II miejsce -  400 zł + dyplom 
III miejsce - 300 zł + dyplom 
IV miejsce - nagroda rzeczowa + dyplom 
V miejsce -  nagroda rzeczowa + dyplom 
VI - X miejsce - nagroda rzeczowa 
 
Grupa C: 
Miejsce I - puchar + dyplom 
Miejsca I-X - nagoda rzeczowa + dyplom 
Dla każdego zawodnika upominek 
 

7. Uwagi końcowe 
 Turniej będzie przeprowadzony w oparciu o przepisy FIDE z dnia 01.01.2018 r. 
 W zawodach zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za opiekę nad osobami niepełnoletnimi biorącymi udział w turnieju. 
 Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, współorganizatorów oraz sędziego głównego w 
celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizatorzy 
zastrzegają 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. 

 W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie 
zachowania zasad sanitarnych. W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące 
bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane przez SANEPID. 

 Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel organizatora, p. Maciej Woźniak pod nr tel. 602-612-630 
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 


