
 I Turniej Szachowy o puchar prezesa LKS „Pogórze” Wielopole 
Skrzyńskie 2012

Informacje turniejowe

Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” w Wielopolu Skrzyńskim,Uczniowski 
Klub Sportowy ,, Wielopole,, , Szkoła Podstawowa  im . Tadeusza Marii 
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Gmina Wielopole Skrzyńskie .

Data rozpoczęcia: 17.11.2012 godz. 10
Data zakończenia: 17.11.2012  godz 16
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w         

Wielopolu Skrzyńskim
Tempo gry: P'15
Arbiter: Marian Bysiewicz
 
Liczba rund: 9
System rozgrywek : Szwajcarski

Zaproszenie  do uczestnictwa w I Turnieju Szachowym o puchar Prezesa Ludowego Klubu 
Sportowego „Pogórze”

 Ludowy Klub Sportowy Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim ,w swojej 60-letniej historii 
propagując wśród społeczeństwa Gminy  sporty rozwijające sprawność fizyczną, prowadzi także 
działalność sprzyjającą rozwojowi umysłowemu  swoich sympatyków. 
Tak więc oprócz sekcji piłki nożnej, tenisa  stołowego i siatkówki, turystyki pieszej i rowerowej  w 
roku 2010 powołał do życia  sekcję szachową, której członkami są przede wszystkim  uczniowie 
szkoły podstawowej. 

Do udziału w turnieju zachęcamy   juniorki i juniorów młodszych, juniorki i juniorów. 
 Mamy nadzieję, że II turniej  utrwali tradycję pojedynków umysłowych miłośników tej królewskiej 
gry - zarówno z naszej gminy, jak i bliższej i dalszej okolicy. 
Mile widziani będą goście zza południowej i wschodniej granicy naszego województwa.

Będą to zawody indywidualne, rozgrywane „systemem szwajcarskim”w następujących 
grupach:

1. Juniorki i juniorzy młodsi – do 11 lat
2. Juniorki i juniorzy             -  12-18 lat .....

Zgłoszenia na   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_

Organizatorzy  nie przewidują opłat za uczestnictwo w turnieju. 
Zapewniamy też posiłek, gorące i zimne napoje. 
Dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach , od miejsc 1- 3 organizatorzy 
zapewniają puchary oraz dyplomy . 
      -     juniorek młodszych

− juniorów młodszych
− juniorek

− juniorów
Przewidujemy także wyróżnienia dla najlepszych zawodników z Gminy Wielopole 

Skrzyńskie .
Turniej ma charakter otwarty, natomiast  ze względów organizacyjno technicznych liczba 



uczestników jest ograniczona. 
Ważna jest więc kolejność zgłoszeń. 

Powierzenie sędziowania Panu Marianowi Bysiewiczowi - międzynarodowemu sędziemu 
szachowemu  zapewni  sprawny przebieg turnieju

GORĄCO ZAPRASZAMY!
  Organizatorzy                    

***************************


