
Pierwszy Amatorski Turnieju Szachowego Gminy Koronowo 

I. Cel i zadania: 

- Turniej organizowany jest w konkurencji indywidualnej. 

- Popularyzacja gry w szachy oraz aktywizacja i integracja lokalnego środowiska. 

II. Organizatorzy: 

- Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński 

- Włodzimierz Domek 

- Ryszard Janczukowicz – opiekun kółka szachowego przy MGOK Koronowo. 

III.  Termin Turnieju i miejsce: 

- Zawody odbędą się w dniu 27.01.2018 od godz. 09.00 w Sali Ratusza przy Placu Zwycięstwa1 

w Koronowie (wejście od ul. Farnej). 

IV. Uczestnicy: 

- W turnieju mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Koronowa, jak też zawodnicy 

spoza terenu Gminy. 

V.  Zasady przeprowadzania turnieju: 

- Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: 

1.  Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 

2.  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli 

VI.  System rozgrywek i sędziowanie: 

- Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem 15 minut 
na partię dla zawodnika (partia może potrwać do 30 minut). 

- W przypadku mniejszej ilości zawodników, turniej zostanie przeprowadzony systemem 
kołowym. 

- Za wygraną partię zawodnik otrzymuje 1 punkt, remis 0,5 punktu, a porażka 0 punktu.            

W przypadku równej ilości punktów o wyższych miejscach decyduje średni Bucholz, pełny Bucholz, 

liczba zwycięstw i progres. 

- Zawody poprowadzi sędzia klasy państwowej – Jarosław Wiśniewski                                        

(e-mail: 76jarwis@gmail.com).  

VII. Zgłoszenia: 

- Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy organizatora: ryszardjanczukowicz@wp.pl 

lub tel. 665 822 478. W zgłoszeniu należy podać: Imię, Nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania. 

Można też zapisywać się bezpośrednio na serwisie turniejowym zawodów: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_502/  

- Termin zgłoszeń 26-01-2018 godz. 18.00. 
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VIII. Nagrody 

- Dyplomy, Puchary za miejsca I-III w obydwu grupach.. 

IX. Zasady finansowania 

- Udział w turnieju jest bezpłatny. 

IX. Postanowienia końcowe: 

- W turnieju obowiązują przepisy FIDE. 

- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.         

- Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników startujących w zawodach. 

- W turnieju przewiduje się bar kawowo – herbaciany. 

 


