
Komunikat organizacyjny 

„XII Szubin FIDE OPEN” - Szubin, dnia 21-22.12.2019 r. 

 
1. Cel mistrzostw: 

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

     -     Integracja środowiska szachowego w regionie. 

     -     Umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE. 

 

2. Organizator: 

     -     Klub Szachowy UKS „Szachowa Dwójka Szubin”. 

     -     Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 

 -    Szubiński Dom Kultury. 

     -     Patronat Honorowy nad zawodami obejmie - Burmistrz Miasta i Gminy Szubin. 

 

3. Termin: 

- Turnieje OPEN A i B odbędą się w dniach 21 – 22 grudnia 2019 r. od godziny 10.00. 

- Turniej Gwiazdkowy C odbędzie się w dniu 21 grudnia 2019 r. od 10.00. 

-  Pierwszy dzień zawodów 21.12.2019 r.: 

 Weryfikacja uczestników Turniejów A, B i C w dniu w godzinach 09.00 – 09.50. 

 Odprawa techniczna 09.55. 

 od godziny 10.00: 

  -  rundy  I – III Turnieju OPEN A. 

         -  rundy  I – IV Turnieju OPEN B. 

        -  oraz rundy I - VII Turnieju Gwiazdkowego C. 

- Drugi dzień zawodów 22.12.2019 r.  

 od godziny 09.00: 

  - rundy IV-V Turnieju OPEN A 

  - rundy V – VII Turnieju OPEN B. 

4. Miejsce: 

-  Zawody odbędą się w Sali Konferencyjnej Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie przy              

ul. Kcyńskiej 13. 

     -      Na miejscu organizator zapewnia bar kawowo-herbaciany oraz słodki poczęstunek.   

 

5. Koszt i warunki uczestnictwa: 

-  Wpisowe do Turnieju OPEN A oraz Turnieju OPEN B wynosi 50 zł (w tym opłata do FIDE),                        

a do Turnieju Gwiazdowego C 20 zł. 

-     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: 

- W ramach „XII Szubińskiego FIDE OPEN” planuje się przeprowadzić następujące zawody: 

- „Turniej OPEN A” – gdzie mogą startować zawodnicy posiadający II kategorię szachową PZSzach 

lub wyższą (1800 <) bez ograniczeń. 

 Tempo gry 90 minut na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund systemem szwajcarskim. 

 Wpisowe do zawodów 50 złotych od osoby bez względu na wiek i płeć. 

 Turniej OPEN A jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów klasycznych. 

- „Turniej OPEN B” – gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie II kategorię 

szachową PZSzach lub niższą (1800 >). 

 Tempo gry 60 minut na partię dla zawodnika na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim. 

 Wpisowe do zawodów 50 złotych od osoby bez względu na wiek i płeć. 

 Turniej OPEN B jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. 

- Turniej Gwiazdkowy C – gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie IV kategorię 

szachowa PZSzach (kobiety III kategorię) lub amatorzy bez kategorii. 

 Tempo gry 30 minut na partię dla zawodnika na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim. 

 Wpisowe do zawodów 20 złotych. 



 Turniej Gwiazdkowy C nie jest zgłaszany do FIDE. 

- W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, Turnieje A i B zostaną połączone w jedną grupę, przy czym 

obowiązywać będzie system rozgrywek 7 rundowy z tempem P’60 (przewidziany dla Turnieju B). 

Wysokość wpisowego (50 zł) nie ulega zmianie 

 

7. Zgłoszenia: 

 

- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisach turniejowych na stronie chessarbitra, a także na 

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

tel.: 609-912-224) przyjmowane będą do dnia 20.12.2019 r. do godziny 21.00. 

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

szachową. 

- Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane na Sali Gier, w przypadku wolnych miejsc oraz 

dokonaniu opłaty wpisowej wyższej o 20 zł. 

 

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.     

 

9. Nagrody: 

 

- „Turniej OPEN A” - Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody 

finansowe: 

 I miejsce 300 zł*,  

 II miejsce 200 zł*,  

 III miejsce 150 zł* (*nagrody finansowe przy udziale przynajmniej 20 uczestników).  

 Za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe.  

 Najlepsza kobieta otrzyma puchar, dyplom oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową. 

 - „Turniej OPEN B” - Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody 

finansowe: 

 I miejsce 200 zł*,  

 II miejsce 150 zł*,  

 III miejsce 100 zł* (*nagrody finansowe przy udziale przynajmniej 20 uczestników).   

 Za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe.  

- Turniej C „Szansa na kategorię” - Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe: 

 Za pozostałe miejsca również nagrody rzeczowe i upominki do wyczerpania zapasów.  

- Nie wliczając wpisowego, łączna pula nagród finansowych i rzeczowych wynosić będzie ok. 2.500 zł),  

 

10. Sprawy organizacyjne: 

-   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 zawodów, ich oceny sportowej (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miasto 
lub klub) oraz publikację ich wizerunku w poturniejowych fotorelacjach z imprezy. Z uwagi na 
fakt, że Turnieje są zgłoszone do FIDE oraz istnieje możliwość uzyskania kategorii centralnych 
i okręgowych, dane te zostaną przekazane do FIDE oraz Centralnego Rejestru PZSzach.  

     
      - W obrębie nie większym niż 1,5 km od sali konferencyjnej SDK, we własnym zakresie można 

zorganizować miejsce noclegowe: Motel „TRAMP” Szubin, ul. Jana Pawła II 40, Tel.:                               
(052) 384-26-44; MIDI Hotel Szubin, ul. Kochanowskiego 22, Tel.: (052) 384-25-73; Pensjonat Stary 
BROWAR, ul. Browarna 10, Szubin, Tel.: 600-017-40. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

mailto:76jarwis@gmail.com

