
 

 

 
    

OTWARTE MISTRZOSTWAOTWARTE MISTRZOSTWAOTWARTE MISTRZOSTWAOTWARTE MISTRZOSTWA 

WOJEWÓDZTWAWOJEWÓDZTWAWOJEWÓDZTWAWOJEWÓDZTWA 

W SZACHACH SZYBKICH SENIORÓWW SZACHACH SZYBKICH SENIORÓWW SZACHACH SZYBKICH SENIORÓWW SZACHACH SZYBKICH SENIORÓW 

 

 

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

1. CEL ZAWODÓW: 
 
� Propagowanie gry szachowej. 

� Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego. 

� Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz bliskich i 
znajomych. 

� Umożliwienie wszystkim szachistom z województwa spotkania przy 
szachownicy. 

� Wyłonienie Mistrza województwa w szachach szybkich 

� Wyłonienie Mistrzyni województwa w szachach szybkich 

2. ORGANIZATOR : 

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie 

Stowarzyszenie Rodziców „Przyjaciele Dziesiątki” 

Rada Rodziców SP 10 

Rada Osiedla „Grunwaldzkie” 



 

 

Turniej zgłoszony do FIDE 

 
3. TERMIN I MIEJSCE: 

 
Turniej zostanie rozegrany w dniu 10.11.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10  
w Olsztynie ul. Niepodległości 18 

Potwierdzenie udziału w godz. 9.00-9.45 , planowane rozpoczęcie turnieju o 
godzinie 10.00. 
Przewidywane zakończenie turnieju około godziny 16.00 
 
4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 
 
5.1 Turniej jest jednodniowy, bez rozgrywek eliminacyjnych. 
5.2 Turniej prowadzony jest w systemie szwajcarskim przy użyciu programu 

chessarbiter, na dystansie 7 lub 9 rund  - w zależności od ilości uczestników.    
5.3 Tempo gry wynosi P-10’+5” (10 minut na partię dla każdego zawodnika plus 5 
sekund na ruch). 
5.4  Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych. 

5.4 Harmonogram szczegółowy rozgrywania poszczególnych rund podany 
zostanie przed rozpoczęciem Turnieju. 

 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
W Turnieju mogą uczestniczyć: 
 
5.1  wszyscy chętni bez względu na wiek, 
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) oraz w dniu rozgrywanego turnieju do godz. 9-tej. 

 
Turniej zgłoszony do FIDE 

 
7. WPISOWE 
 
zawodnicy opłacają wpisowe w wysokości 10 zł: 



 

 

� Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju 
 
 
8. NAGRODY: 
 
8.1     Przewidziane są puchary za: 
8.1.1 Dla najlepszej zawodniczki oraz najlepszego zawodnika 

8.1.2 Dodatkowo za miejsca II-III u m ężczyzn i kobiet 
 
9. USTALENIA KO ŃCOWE:  
 
� w zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. wraz z 

późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach, 
� sprzęt do gry zapewnia Organizator, 
� Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie 
� na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

pod rygorem przyznania walkowera 

� do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia 
główny, którego decyzje są ostateczne. 

 
Wzięcie udziału w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Komunikatu oraz: 
 

1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udzia-
łu osoby niepełnoletniej w Otwartych Mistrzostwach Olsztyna w Szachach 
Szybkich na zasadach określonych w Komunikacie organizacyjnym Mi-
strzostw. 

2. Wyrażeniem zgody (w tym zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego 
osoby nieletniej) na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających 
wizerunek uczestnika Otwartych Mistrzostw Olsztyna w Szachach Szybkich 
zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody (w tym 
zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej) na umieszcza-
nie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Mi-
strzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich 
materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związa-
nych z realizacją Projektu Otwartych Mistrzostw Olsztyna w Szachach Szyb-
kich 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
Organizatorzy 


