
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

I Turniej Szachowy  

„GRAND PRIX TRÓJMIASTA SZACHOWEGO” 

Lubsko, Sulechów, Zielona Góra 

Zielona Góra, 09-10 kwiecień 2011r.  

Grupa B 

 

ORGANIZATOR: 

 KS 64 Zielona Góra, 

 Kierownik turnieju – Krzysztof Heba (603 431 665, hebakrzysztof@gmail.com) 

CEL: 

 popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami, 

  integracja środowiska szachowego, 

  odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży, 

  pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu, 

  rywalizacja sportowa. 

 

NASZE MOTTO: 

  Gra w szachy to SUPER ZABAWA. 

TERMINARZ I MIEJSCE GRY: 

09 kwiecień 2011 (sobota) –odprawa techniczna 9
00 

09 kwiecień 2011 (sobota) – I runda godzina 9
15 

09 kwiecień 2011 (sobota) – II runda godzina 11
00

 

09 kwiecień 2011 (sobota) – III runda godzina 13
00 

09 kwiecień 2011 (sobota) – IV runda godzina 15
00

 

10 kwiecień 2011 (niedziela) – V runda godzina  9
00

 

10 kwiecień 2011 (niedziela) – VI runda godzina 11
00 

 

10 kwiecień 2011 (niedziela) – VII runda godzina 13
00

 

Zielona Góra, ul. Dzika 6 (MCKiE „Dom Harcerza”) 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

 7 rund, systemem szwajcarskim, 

 tempo gry: Wynosi 30 min. na partię + 30 sek. na ruch dla zawodnika, w turnieju istnieje 

możliwość zdobycia do II kategorii szachowej włącznie. W turnieju obowiązują aktualne 

przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach. 

 zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 

minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. Osoby, 

które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy chyba że sędzia 

podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Dopuszczalne 

spóźnienie na rundę wynosi 15 min. 

 w zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed 

wykonaniem pierwszych 30 posunięć, 

 wszystkie problemy winny być załatwiane polubownie w duchu FAIR PLAY i motta FIDE 

„GENS UNA SUMUS”,  

 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 



 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Wpisowe do turnieju 10,00 zł,  

 Ilość miejsc ograniczona do 50 zawodników!, 

 Koszt noclegu i wyżywienia podczas całego turnieju: 119 zł, (wyżywienie osobodzień 40 zł) 

 Zapisy na turniej u kierownika zawodów: Krzysztof Heba, 

NAGRODY: 

miejsce I – nagroda rzeczowa 

miejsce II – nagroda rzeczowa 

miejsce III – nagroda rzeczowa 

W zależności od ilości uczestników lista nagród może się wydłużyć. 

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: 

 Przemysław Owczarek 

 

SPRAWY WYCHOWAWCZE 

  na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom 

bezproblemowe rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu,  

 opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY                                      

I OPIEKUNOWIE !!!, we współpracy z Organizatorem. 

 

SPRAWY RÓŻNE 
 uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą 

w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez 

siebie szkody. 

 

 

 
 

                
 
 

                                                  Z szachowym pozdrowieniem   

                                           Krzysztof Heba 

 

 
 


