
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Szachach Szybkich 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Patronat honorowy: 
Starosta Szamotulski Paweł Kowzan 
Burmistrz Miasta i Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny 

2. Organizatorzy: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo 
Miejsce, termin, zgłoszenia: Turniej rozegrany zostanie w niedzielę 21 września 2014r. w 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 20. Weryfikacja zgłoszeń i ustalenie listy 

startowej w godzinach 9.30 – 9.45, otwarcie turnieju o godz. 9.50,  1. runda  o 10.00, 

zakończenie ok. godz.  15.00. Uwaga! Zawodnicy nieobecni podczas weryfikacji zgłoszeń 

zostaną dopuszczeni do gry wyłącznie od drugiej rundy. 

3. Zapisy: drogą internetową pod adresem sędziego głównego aqua@wzszach.poznan.pl w 

terminie do 17 września 2014 roku. 

4. Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość 

zamieszkania), datę urodzenia, kategorię szachową, numer telefonu.  Dowodem skutecznego 

dokonania zapisu jest otrzymanie od sędziego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.  Liczba 

uczestników turnieju jest ograniczona. W przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca, zapisy 

przyjmowane będą także w dniu zawodów w godzinach 9.00 - 9.30. 

5. Warunki uczestnictwa, świadczenia, nagrody. Wpisowe do turnieju wynosi 10 złotych. W 

przypadku startu więcej niż jednej osoby z rodziny (rodzeństwo, małżeństwo lub dzieci i 

rodzice/opiekunowie), wpisowe za każdą osobę wynosi 5 złotych. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo sprawdzenia dokumentu poświadczającego pokrewieństwo.  

Pula wpisowego przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Organizatorzy zapewniają w trakcie zawodów ciepłe napoje – kawę i herbatę.  

Najlepszy zawodnik z terenu Powiatu Szamotulskiego (osoba mieszkająca na terenie powiatu 

lub należąca do klubu szachowego z terenu powiatu) otrzyma Puchar Starosty Szamotulskiego i 

tytuł Mistrza Powiatu Szamotulskiego w Szachach Szybkich. Najlepszy zawodnik spoza 

powiatu otrzyma Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy. Troje najlepszych zawodników w 

kategoriach wiekowych do lat 12, 18 i powyżej 18 otrzyma medale. Nagrody rzeczowe 

otrzymają najlepsi zawodnicy w wymienionych kategoriach wiekowych oraz najlepsi w tych 

kategoriach zawodnicy z terenu powiatu szamotulskiego. Sponsorem nagród jest stowarzyszenie 

Forum Obywatelskie Ziemi Szamotulskiej. Możliwe jest zwiększenie liczby nagród i 

dodatkowe źródła ich finansowania. 

6. System rozgrywek: Turniej prowadzony będzie systemem szwajcarskim – kontrolowanym na 

dystansie siedmiu rund, tempo gry P’15 w dwóch grupach – do i powyżej 12 lat. Na podstawie 

wyników w grupie powyżej 12 lat wyodrębnione będą dwie klasyfikacje – w kategoriach do i 

powyżej 18 lat. W obu grupach rundy rozpoczynać się będą równocześnie, co około 40 minut. 

Kojarzenie par i ocena wyników będą prowadzone komputerowo, z zastosowaniem programu 

sędziowskiego Chess Arbiter Pro. 
7. Informacje dodatkowe: 

 O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 
 Wszelkie wątpliwości w kwestiach spornych rozstrzyga sędzia główny. 
 Niepełnoletnich uczestników zgłaszają do turnieju rodzice lub trenerzy klubowi, co jest 

równoznaczne z ich odpowiedzialnością za ww. zawodników podczas trwania turnieju. 

Organizatorzy opiekuna nie zapewniają.  
 W czasie gry na sali obowiązuje cisza i stosowanie się do zaleceń sędziego. 
 W budynku OSiR obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

Zapraszamy! 


