
REGULAMIN 
 

Szachowego Turnieju Indywidualnego o Mistrzostwo Powiatu 

Kluczborskiego 
                       

 I. Organizator 

1. Stowarzyszenie „Zawsze razem” 

2. Stowarzyszenie Szachowe LZS „Goniec” w Kluczborku 

II. Termin i miejsce rozgrywek 

1. Turniej odbędzie się w dniach od dnia 13.03.2017 do 2.05.2017  

2. Miejsce rozgrywek: Kluczbork ul. Sienkiewicza 1  

III. Cel 

1. Popularyzacja sportu szachowego. 

2. Integracja wielopokoleniowa szachistów Kluczborka i okolic. 

IV. Uczestnictwo 

1. Turniej ma charakter otwarty, dlatego w rozgrywkach mogą brać udział wszyscy chętni, bez 

względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy.  

2. Zapisy odbędą się od 1.03.2017 do 13.03.2017 w siedzibie Stowarzyszenia:  

Kluczbork ul. Sienkiewicza 1 lub telefonicznie: Roman Gniazdowski 733520911, Tadeusz 

Tymrakiewicz 782223719 

3. Każdy zawodnik podaje numer telefonu w celu późniejszego umawiania się na mecz. 

4. Wpisowe:  

 dzieci i młodzież ucząca się (obowiązuje ważna legitymacja szkolna) 5 zł 

 dorośli 15 zł 

V. System rozgrywek 

1. Turniej rozegrany systemem kołowym – każdy z każdym, dwa mecze (zamiana kolorów). 

2. Mecze będą się odbywać się w pomieszczeniach Stowarzyszenie „Zawsze razem”  

na ul. Sienkiewicza 1 w Kluczborku po wcześniejszym zapisie w harmonogramie dostępnym 

na miejscu ostatnia partia musi być rozegrana dnia 2.05.2017 między godziną 16:00-18:00. 

3. Wyniki meczów zapisuje się na specjalnie przygotowanych kartach.  

4. Tempo gry - 45 minut dla każdego zawodnika. 

5. O miejscach decydują w kolejności: 

- duże punkty meczowe: 2p – zwycięstwo, 1p – remis, 0p – porażka; 

- małe punkty: 1p – zwycięstwo, 0,5p – remis, 0p – porażka; 

- bezpośredni wynik meczu. 

6. W przypadku stwierdzenia ustawiania wyniku meczu obaj zawodnicy otrzymają 0 punktów. 

7. W przypadku dwukrotnego nie dotrzymania terminu rozegrania meczu przez przeciwnika 

zawodnik otrzymuje zwycięstwo walkowerem 2p duże i 2p małe, w przypadku jednej partii 

jeden mały punkt. 

8. W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 

VI. Nagrody 

Nagrody zostaną wręczone dnia 2.05.2017 po godzinie 18:00.  

W każdej kategorii puchar dla mistrza i wicemistrza 

1. Juniorzy od rocznika 2004 i młodsi 

2. Juniorzy od rocznika 1999 do 2003 

3. Seniorzy do rocznika 1998 i starsi 

Nagrody rzeczowe i upominki w zależności od pozyskanych sponsorów. 

Zadanie publiczne współfinansowane z środków Powiatu Kluczborskiego 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia w całości sprzęt szachowy. 

2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, lub szkód, jakie mogą wystąpić 



w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności.  

3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 

fotograficznych i filmowych z zawodów w celach promocyjnych.  

5. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na 

własną odpowiedzialność.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów regulaminu. 

 

 

 


