
XXII  OTWARTE  MISTRZOSTWA 
 GMINY MUROWANA GOŚLINA W SZACHACH 

 
1. TERMIN I MIEJSCE: 

 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Murowanej 
Goślinie, ul. Mściszewska 10, 3 marca 2019 r.                           
o godz. 10.00.                      
  
2. ORGANIZATOR: 

 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie 

  
3. UCZESTNICTWO: 
 
- W turnieju mogą wziąć udział szachiści, którzy zgłoszą się 
przed turniejem do dnia 03.03.2019 r. do godz. 9.50  i wpłacą 
wpisowe 5 zł (seniorzy). Juniorzy do lat 16 (rocznik 2003 lub 
młodsi) zwolnieni są z wpisowego. 

  
4. SYSTM ROZGRYWEK: 

 

- Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund po 15 minut na partię dla zawodnika, lub w 
razie małej ilości    zawodników systemem „kołowy” na 
dystansie 12 minut na partię dla zawodnika. 

  
5.    SĘDZIOWANIE: 

  
- Turniej poprowadzi sędzia klasy państwowej                           
Jarosław Wiśniewski (e-mail: 76jarwis@gmail.com, tel. 

nr 609-912-224). Zapisy do zawodów możliwe również za 
pomocą serwisów turniejowych: 
- Turniej otwarty seniorów OPEN A : 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1037/   
- Turniej juniorów do lat 16 OPEN B: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1038/   
 
6.    NAGRODY: 
 

- Po zakończeniu turnieju dla zawodników przewidziane są 

dyplomy i statuetki (dla trzech najlepszych w każdej kategorii) 
oraz nagrody pieniężne w wysokości: 

  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1037/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1038/


        Seniorzy: I miejsce - 200 zł, II miejsce - 150 zł,           

III miejsce - 100zł. 

  
         Juniorzy do lat 16: I miejsce - 120 zł, II miejsce - 90 zł, 

III miejsce - 70 zł. 

  
7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

- Organizator zapewnia sprzęt szachowy oraz słodki 
poczęstunek i bar kawowo – herbaciany. Przewiduje się 
nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 
zawodów, 

- Organizator nie odpowiada za ubezpieczenia zawodników 
w   turnieju. 

- Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do 
sędziego głównego i organizatora. 

- osoby niepełnoletnie mogą startować w zawodach 

wyłącznie pod opieką rodzica lub wyznaczonego opiekuna. 

- Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają 

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, 

podanych do rejestracji w turnieju, w celu jego 

sprawnej organizacji. Ponadto wyrażają zgodę na 

publikację wyników końcowych oraz ich wizerunku 

w galerii poturniejowej. 

 
 


