
   Festiwal Szachowy Opoczno 2017 
 
                         TURNIEJ   B 

 
 

             ORGANIZATORZY :  

              Ludowy Klub Sportowy  „ Opocznianka” 

              Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  

                        CEL  ZAWODÓW 

   Popularyzacja królewskiej gry  wśród dzieci i młodzieży 

   Promocja Gminy Opoczno 

                    TERMIN I MIEJSCE 

  22 października 2017roku -  hala sportowa przy ZSO w Opocznie ul Żeromskiego 3 

   Oficjalne otwarcie turnieju – godz. 09:45    

  Przerwa obiadowa po VI rundzie - ( cena dwudaniowego obiadu – 12 zł ) 

 Uroczyste zakończenie –  godz.16:30 

                      WARUNKI  UCZESTNICTWA 

     W turnieju mogą wystartować juniorzy do lat 16 warunkiem uczestnictwa  jest 
dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 10 zł w dniu turnieju do godz.09:30 

          SYSTEM ROZGRYWEK   

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund  

Tempo gry 15 min. dla zawodnika na rozegranie partii. 

                     ZGŁOSZENIA  

     Za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej  
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5730/najpóźniej do dnia  20 października  
2017 r.  Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię 

szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę 

urodzenia. 

Telefonicznie 661 169 001 



 
 
                           NAGRODY  

                            Dla juniorów rocznik   2008 - 2007  

I    miejsce  puchar +   medal   + nagroda rzeczowa 
II   miejsce                     medal  + nagroda rzeczowa 
III  miejsce                     medal  + nagroda rzeczowa 
IV   miejsce                                   nagroda rzeczowa 
V     miejsce                                   nagroda rzeczowa  
Dla najlepszej uczestniczki – statuetka + nagroda rzeczowa  
 
               Dla juniorów rocznik        2006-2005 
 
I    miejsce  puchar +   medal   + nagroda rzeczowa 
II   miejsce                     medal  + nagroda rzeczowa 
III  miejsce                     medal  + nagroda rzeczowa 
IV   miejsce                                   nagroda rzeczowa 
V     miejsce                                   nagroda rzeczowa  
Dla najlepszej uczestniczki – statuetka + nagroda rzeczowa  

                          Dla juniorów  rocznik      2004 -2001 

I    miejsce  puchar +   medal   + nagroda rzeczowa 
II   miejsce                     medal  + nagroda rzeczowa 
III  miejsce                     medal  + nagroda rzeczowa 
IV   miejsce                                   nagroda rzeczowa 
V     miejsce                                   nagroda rzeczowa  
Dla najlepszej uczestniczki – statuetka + nagroda rzeczowa  

Nagrody rzeczowe nie są łączone. 
 
 
 
       WYRÓŻNIENIA DLA ZAWODNIKÓW Z POWIATU OPOCZY ŃKIEGO 
Dla najlepszego juniora do lat 10,12,16 – nagrody rzeczowe 

              POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 W turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie 

komputerowe. Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie 

odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację, rodzic. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

 


