
 

Komunikat organizacyjny 

Turniej Szachowy z Okazji 650-lecia Nadania Praw Miejskich Koronowa– 

Koronowo, dnia 17.06.2018 r. 

 
1. Cel mistrzostw: 

     -     Upamiętnienie obchodów 650-lecia nadania praw miejskich Miasta Koronowa.  

     -     Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

     -     Integracja środowiska szachowego w regionie. 

 

2. Organizator: 

     -     Urzędu Miejski w Koronowie. 

     -     Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 

     -     Patronat Honorowy nad Turniejem Szachowym z Okazji 650-lecia Nadania Praw Miejskich -    

           Burmistrz Miasta Koronowa Stanisław Gliszczyński. 

 

3. Termin: 

- 17.06.2018 r. godzina 10.00. 

- Weryfikacja uczestników w godzinach 09.00 – 09.50. 

- Odprawa techniczna 09.55, 

- 10.00 – rundy I – VII, 

- Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 14.30. 

 

4. Miejsce: 

      -  Zawody odbędą się w Sali Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 w Koronowie (wejście od ul. Farnej).  

 

5. Koszt i warunki uczestnictwa: 

      -  Wpisowe do zawodów wynosi 15 zł seniorzy, 10 zł juniorzy (w tym opłata do FIDE). 

- Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników.  

- W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową 

czy miejsce zamieszkania. 

 

      6. System rozgrywek i tempo gry: 

- Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 12 minut + 3 

sekund za posunięcie dla zawodnika, 

- Zawody rozegrane zostaną w ramach jednej grupy. 

 

7. Zgłoszenia: 

 

- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronie chessarbitra, a także na 

adresie mailowym sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com, 

tel.: 609-912-224) przyjmowane będą do dnia 15.06.2018 r. 

- Zgłoszenia można kierować na adres mailowy współorganizatora: ryszardjanczukowicz@wp.pl 

lub tel. 665 822 478.  

- W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię 

szachową. 

 

8. Ocena wyników: 

 

- W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydują: średni Bucholz, pełny 

Bucholz, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek. 

- W razie zmiany systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: Berger, 

liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.     
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9. Nagrody: 

- Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody finansowe (I miejsce 300 zł,      

II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł*). Miejsca IV-X nagrody rzeczowe.  

-     Najlepsze kobiety z miejsc I-III otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.  

- Organizatorzy przewidują wręczenie nagród rzeczowych, co najmniej za zajęcia miejsc IV-X                   

(nie licząc kobiet) a pozostali uczestnicy upominki.  

- Nie wliczając wpisowego, łączna pula nagród rzeczowych wynosić będzie około 1.000 zł),  

*     Pula nagród finansowych w przypadku udziału co najmniej 50 osób. W przypadku mniejszej 

ilości uczestników, sumy za nagrody z miejsc I-III obniżone będą procentowo. 

 

10. Sprawy organizacyjne: 

     -      Turniej z Okazji 650-lecia Nadania Praw Miejskich Koronowa jest zgłoszony do FIDE. 

- Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest 

ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.  

                  -     Zapisując się do zawodów i biorąc udział w turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych w ramach programu chessarbiter do celów 
przeprowadzenia mistrzostw (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miasto lub klub) oraz 
publikację ich wizerunku w poturniejowych fotorelacjach z imprezy.  

    -       Ilość miejsc jest ograniczona!!! 

 

 

                      

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 


