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TURNIEJE TEMATYCZNE OPEN 

 „GRAMY GAMBITY” 

REGULAMIN 

 

 

1. ORGANIZATORZY:  

* Uczniowski Klub Sportowy Skoczek Choszczno  

* Choszczenski Dom Kultury w Choszcznie;  

 

2. CELE IMPREZY: 

* Integracja srodowiska szachowego na terenie powiatu choszczenskiego  i 

 okolicznych srodowisk; 

* Popularyzacja szachów wsród dzieci i mlodziezy szkolnej;  

* Podnoszenie kwalifikacji s zachowych zawodników UKS SKOCZEK Choszczno.  

 

3. MIEJSCE ROZGRYWEK: 

Sala klubowa w Choszczenskim Dom Kultury w Choszcznie ul. Bohaterów Warszawy 

17, 73-200 Choszczno. 

 

4. TERMINY I TEMAT ZAWODÓW: 

* Zgloszenia do turniejów beda przyjmowane droga internetowa – serwer 

 www.chessarbiter.com , e-mailowa - skoczek_choszczno@wp.pl   albo w dniu 

 zawodów na sali gier najpózniej na pól godziny przed rozpoczeciem pie rwszej 

 rundy. 

* Zorganizowane grupy pow. 4 osób  (kluby, kólka  szachowe itp.) proszone sa o 

 wczesniejsze awizowanie swojego udzialu droga elektroniczna na adres : 

 

skoczek_choszczno@wp.pl  

najpózniej do godz. 15.00 dnia poprzedzajacego 

 zawody, 

* Gry turniejowe rozpoczynac sie beda w wyznaczone piatki o godzinie 1 6.00 i 

 konczyc sie ok. godziny 20.00  , albo w soboty o godzinie 10.00 i konczyc okolo 

 godz. 16.00. 

 

Turniej 

Nr 

Planowany termin 

rozpoczecia 

Otwarcie- debiut Pozycja poczatkowa 

1 11 grudnia 2010  r. Gambit królewski 

1.e4 e5 2.f4  

2 15 stycznia 2011 r. Gambit Evansa 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.b4  

3 12 lutego 2011 r. Gambit lotewski 

1.e4 e5 2.Sf3 f5  

4 12 marca 2011 r. Gambit centralny 

1.e4 e5 2.d4 ed 3…(inne niz 

Hxd4)

 

5 16 kwietnia 2011 r. 

Gambit 

budapesztenski  

1.d4 Sf6 2.c4 e5

 

6 21 maja 2011 r. Gambit wolzanski  

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5  
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

* Turnieje maja charakter calkowicie otwarty, bez zadnych ograniczen.  

* Kazdy zawodnik maja prawo uczestniczyc tylko w wybranych prze z siebie 

 turniejach. 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK:  

* Kazdy turniej tematyczny zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 

 albo 9 rund (wedlug liczby zgloszen) ; kojarzenie komputerowe  – za pomoca 

 programu ChessArbiter Pro.  

* W przypadku zgloszenia si e do danego turnieju mniej niz 8 zawodników, turniej 

 zostanie rozegrany systemem kolowym.  

* Tempo gry  :  po 15 minut dla zawodnika na rozegranie calej partii.  

* Partia turniejowa rozpoczyna sie od pozycji okreslonej dla danego otwarcia ,  jak w 

 tabeli w pkt.4. 

* Wszyscy zawodnicy graja w jednej grupie, bez podzialu na kategorie wiekowe.  

* Obowiazuja przepisy kodeksu szachowego PZSZach dla szachów szybkich.  

* Decyzje sedziowskie sa ostateczne. 

 

7. WPISOWE DO KAZDEGO TURNIEJU: 

* bez wpisowego – uczniowie szkól podstawowych, 

* 5,00 zl – pozostali uczestnicy. 

 

8. NAGRODY I WYRÓZNIENIA: 

- za wyniki uzyskane w turnieju klasyfikacyjnym :  

* Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w  kazdym turnieju tematycznym otrzymaja 

 pamiatkowe dyplomy  oraz nagrody rzeczowe.  

* Najmlodsi uczestnicy otrzymuja slodkie upominki.  

* Najlepsi  juniorzy otrzymuja wyróznienia . 

 

- za wyniki uzyskane w klasyfikacji generalnej:  

* Zwyciezca klasyfikacji generalnej  otrzyma pamiatkowy puchar.  

* Co najmniej 5 najlepszych zawodników  otrzyma nagrody rzeczowe i dyplomy . 

* Co najmniej 3  najlepszych zawodników  do lat 12-tu otrzyma nagrody rzeczowe i 

 dyplomy . 

* Trzy najlepsze zawodniczki otrzymaja nagrody rzeczowe. 

* Kazdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody o wyzszej wartosci.  

 

9. OCENA WYNIKÓW: 

* O miejscu zajetym w poszczególnych turniejach tematycznych decydowac bedzie w 

 kolejnosci: 



 

suma zdobytych punktów,  

 sredni Buchholz,  



 pelny Buchhol z,  



 wieksza liczba zwyciestw,  



 

progresja. 
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* Punktacja pomocnicza do klasyfikacji generalnej  za zajete miejsce i udzial  

 w kazdym turnieju : 

I miejsce 15 pkt. II miejsce 12 pkt 

III  miejsce 10 pkt IV miejsce 8 pkt 

V miejsce 7 pkt VI miejsce 6 pkt 

VII miejsce 5 pkt VIII miejsce 4 pkt 

IX miejsce 3 pkt X miejsce 2 pkt 

pozostali za udzial  1 pkt   

* O miejscu koncowym w klasyfikacji generalnej  decydowac bedzie suma punktów  

 pomocniczych  zdobytych we wszystkich turniejach, a w przypadku równej ilosci 

 punktów, decydowac bedzie wyzsze zdobyte miejsce w ostatnim turnieju z cyklu.  

 

10. PRZYDZIAL FUNKCJI , KONTAKT 

 

Funkcja Nazwisko i imie, telefon 

Kierownik Turnieju  Szyjka Czeslaw                   – tel. 511-363-504 

Sedzia glówny  Dluzynski Krzysztof            – tel. 607-302-720 

Sedzia pomocniczy  Szyjka Czeslaw 

Sekretarz zawodów  Roslon Oskar  

Obsluga multimedia lna Dluzynski Krzysztof  

Przygotowanie sali gier  

Potega Eugeniusz  ; Badsung Radoslaw  ;  

Sielicki Krzysztof   

 

 

10. POSTANOWIENIA KONCOWE:  

 

* Wszystkie informacje dotyczace rozgrywek beda publikowane na stronie 

 internetowej organizatora http://www.skoczek.y0.pl; 

* Organizator zapewnia sprzet sza chowy dla wszystkich zawodników.  

* Uczestnicy turnieju przybywaja na zawody na wlasny koszt i ubezpieczaja sie we 

 wlasnym zakresie. 

* Na zajeciach klubowych UKS SKOCZEK , we srody poprzedzajace dni 

 rozgrywek, prowadzone bedzie przez instruktorów klubowych szkolenie , dotyczace 

 zasad gry dla danego otwarcia (debiutu). Wstep wolny  dla wszystkich chetnych.  

* Ostateczna interpretacja regulaminu nalezy do organizatora.  Organizator zastrzega 

 sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.  

         

         ORGANIZATORZY 


