
 
 

Campionatul Internaţional XXI de şah al Silvicultorilor Polonezi 
pentru Cupa Preşedinelui Asociaţiei Silvicultorilor Polonezi în Republica Poloneză 

Łagów, 27 februarie – 2 martie 2013 
 
 
 

1. Durata şi locum desfáşurării: 
 

• 27 februarie – 2 martie 2013, 
• Centru de agrement „Leśnik” în Łagów, str. Chrobrego 10, tel. 68 3412509, acces: 

 http://www.lesnik.ta.pl 
 

2. Organizatori: 
 
• RDLP (Direcţia Regională a Pădurilor de Stat) Zielona Góra – 

http://www.zielonagora.lasy.gov.pl 
• Cantonul Silvic Bytnica – http://www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl 
• Cantonul Silvic Świebodzin – http://www.swiebodzin.zielonagora.lasy.gov.pl 
• Związek Leśników Polskich w RP (Asociaţia Silvicultorilor Polonezi din RP) – 

http://www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl 
 

3. Contact: 
 
• Directorul turneului – Piotr Niemiec (Pădurarul Cantonului silvic Bytnica), tel. +48 600 

900815, piotr.niemiec@zielonagora.lasy.gov.pl 
• Aspecte organizatorice: Mariusz Kudlak: tel. +48 604 941344 său +4868 3915682, 

mariusz.kudlak@zielonagora.lasy.gov.pl 
• Înscrieri: Hanna Krych, tel. 022 8234059, zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl 
 

4. Participanţi: 
 
• În cadrul Campionatului pot participa angajaţii PGL Lasy Państwowe (RNP Pădurilor de 

Stat), Parcurilor Naţionale, Institutului de Cercetări Forestiere, Oficiului Naţional de 
Cadastru, Geodezie si Cartografie, cadrele didactice şi studenţii departamentelor de 
silvicultură din cadrul universităţilor, profesorii şi elevii şcolilor de silvicultură, angajaţi ai 
firmelor susţinătoare şi într-o permanenţă colaboratoare cu unităţile PGL LP (RNP Pădurilor 
de Stat) cu calificări silvice, pensionari şi pensionari pe caz de boală LP (PS), altor persoane 
cărora li s-a acordat dreptul la participare din partea organizatorilor, care se vor înscrie şi 
vor achita taxa de participare conform scrisorii de intenţie eliberată de către FSP din RP. 

• Turneul de şah Rapid are un caracter deschis. 
 
 



 
 
 
5. Înscrieri pentru a VVI ediţie a Campionatului Silvicultorilor Polonezi susţinut de către FSP 
    din RP : 
 

• până pe data de 15 februarie 2013 
• răspunsurile în scris trimise prin poştă, fax sau prin poştă electronică 
• adresa: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Asociaţia Silvicultorilor 

Polonezi din Republica Poloneză), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, 
tel. şi fax +4822 8234059, e-mail: zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl 

• taxă 500 PLN, în cazul sosirii în ziua de 28 februarie 2013- 410 PLN, nr de cont bancar: 
29 1160 2202 0000 0000 2685 7157, 

• numărul de locuri: până la 60 de persoane şi se face în ordinea cererilor. 
 

6. Sistemul de joc – regulament: 
 

• Toţi participanţii joacă într-o grupă. 
• Competiţia se va desfăşura pe parcursul a 11 runde în sistem elveţian. 
• Ritm de joc: 30 de minute pentru fiecare judecător. 
• Se va realiza clasificarea echipelor. Echipa este formată din 2 sau 3 jucători. Formarea 

echipelor sunt primite în cursul verificării tehnice. La finalul clasificării echipelor se ia în 
calcul punctajul al 2 jucători cu cele mai multe puncte. 

• În caz de egalitate de puncte, se vor aplica următoarele criterii de departajare: 
» Bucholz mediu, 
» Bucholz, 
» Progresiv, 
» numărul de victorii, 
» rezultat direct, 
» tragere la sorţi. 

• În clasificarea echipelor, în cazul unui punctaj egal, va decide mai mare locul jucătorului în 
clasificarea individuală. 

• Şedinţă tehnică 28 februarie 2013 la ora 08:54. 
• În turneu, partidele se joacă în conformitate cu regulile de joc stabilite de FIDE pentru şah 

rapid. În caz de încălcare a Regulamentului prezent, se va apela la dispoziţiile Codexului de 
şah a F.P. de Şah. În caz de recidivă, decizia va fi luată de către şeful comisiei. 

• La concursul va participia Colegiului de Arbitri: Arkadiusz Wiśniewski – şef de arbitri şi 
Grzegorz Zabawski – arbitru de runda rundowy, „Chess Panda” e-mail: 
arycja@poczta.onet.pl, 

• În caz de conduită necorespunzătoare în sala de jocuri, şef de arbitri are dreptul de a utiliza 
toate mijloacele de disciplină. 

• În sala de jocuri este interzis fumatul, consumul de băuturi şi alimente, folosirea telefoanelor 
mobile. 

• Forţele de regenerare şi jocurile de societate vor avea loc în sala de club. 
• Persoanele care lucrează Pădurea de Stat şi sunt în timpul serviciului sunt obligaţi ca în 

timpul ceremoniei de deschidere şi închidere a campionatului să se prezinte în uniformă. 
 

7. Pagina Web a Campionatului Silvivultorilor Polonezi, Edzia XXI: 
• http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/bytnica/21mpl – pagina oficială a competiţiilor 

 
8. Programul Campionatului: 
 
27 februarie (miercuri) 

• de la ora 15:00 sosirea participanţilor 
• între orele 18:00-22:00 cina 



 
28 februarie (joi) 
 

• orele 7:45-8:30 – mic dejun 
• orele 8:45-9:00 – şedinţă tehnică 
• orele 9:00-9:15 – deschiderea oficială a Campionatului Silvicultorilor Polonezi 
• orele 9:30-10:30 – I rundă 
• orele 10:45-11:45 – II rundă 
• orele 12:00-13:00 – III rundă 
• orele 13:15-14:15 – prânz 
• orele 14:30-15:30 – IV rundă 
• orele 15:45-16:45 – V rundă 
• orele 17:00-18:00 – VI rundă 
• orele 18:30-19:30 – cină 
• orele 20.00 – Turneul Deschis de Şah Rapid pentru Cupa Directorului RDLP (Direcţia 

            Regională a Pădurilor de Stat) Zielona Góra. 
 
1 martie (vineri) 
 

• orele 8:00-8:45 – mic dejun 
• orele 9:00-10:00 – VII rundă 
• orele 10:15-11:15 – VIII rundă 
• orele 11:30-12:30 – IX rundă 
• orele 12:45-13:45 – prânz 
• orele 14:00-18:00 – excursie: vizitarea complexului Mănăstirii Cisterciene de la Paradyż şi 

buncărelor din regiunea Międzyrzec, trecerea pe lângă monumentul Hristos Regele din 
Świebodzin 

• orele 19:00-1:00 – cină festivă 
 

2 martie (sâmbătă) 
 

• orele 8:15-9:00 – mic dejuns 
• orele 9:15-10:15 – X rundă 
• orele 10:30-11:30 – XI rundă 
• orele 12:30-13:15 – ceremonia de închidere a Campionatului Silvicultorilor Polonezi 
• orele 13:30-14:15 – prânz 
• orele 14:15 – plecarea participanţilor. 

 
 
 
 

Organizatori 

Bytnica, 2013-02-18 


