
     

 

I  TURNIEJ  Grand  Prix  UWM   

w szachach  błyskawicznych  2020r 
   

Pod Honorowym Patronatem Kanclerza UWM   dr Aleksandra Sochy   

 

CEL TURNIEJU 

1. Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród studentów i pracowników UWM. 

2. Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców regionu Warmii i Mazur, a także szachistów z kraju i zagranicy; 

 

ORGANIZATORZY 

1. Klub Baccalarium UWM.   

 

TERMIN I MIEJSCE 

Turniej zostanie rozegrany w dniu: 17.01.2020r.   

Miejsce: Klub  Baccalarium ul. Romana Prawocheńskiego 4A, 10-720 Olsztyn 

Potwierdzenie zgłoszeń w  dniu  zawodów  do godz. 16.00.   

Planowane rozpoczęcie turnieju  godz. 16.15 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, kojarzenie 

komputerowe.  Tempo gry: P'5 + 3 sek./ ruch.     

Sędzia główny  turnieju:   dr  Waldemar Kozłowski .  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają 

zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: wkozlowski@xl.wp.pl, lub telefonicznie 

604469001   lub na miejscu przed turniejem do godz.  16.00.   

 

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, kategorię, klub. 

Wpisowe do turnieju: seniorzy- 20 zł, juniorzy -10 zł.   

 

Pracownicy, emeryci,  renciści  oraz studenci UWM - zwolnieni z wpisowego.   
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NAGRODY 

I miejsce    puchar 

II miejsce  puchar 

III miejsce  puchar 

IV miejsce - nagroda  rzeczowa    

V miejsce nagroda  rzeczowa       

Najlepszy  junior-   nagroda  rzeczowa  

Najlepszy   senior  65 + - nagroda rzeczowa  

   

PROGRAM TURNIEJU 

do  16.00 – potwierdzenie udziału 

16.00 – otwarcie turnieju 

16.15 – I runda  

16.30 – II runda  

16.50 – III runda 

17.10 – IV runda 

17.30 – V runda,  

17.50 – VI runda 

18.10 – VII runda 

18.30 – VIII runda 

18.50–   IX runda 

19.30 – zakończenie turnieju 

 

SPRAWY    ORGANIZACYNE 

a) Sprzęt do gry zapewnia organizator  

b) Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i 

organizatorów, 

c) Zgłoszenie i potwierdzenie udziału w przedmiotowym Grand Prix jest jednocześnie 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatorów, publikacji 

wizerunku w mediach społecznościowych, telewizji i prasie zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27.04.2016 r. w zakresie RODO. 

 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy udzielają: 

 

Waldemar  Kozłowski  WNE 

Tel.    604 469 001 

email:  wkozlowski@xl.wp.pl 

 

 

 

 


