
 XX MEMORIAŁ RYSZARDA OBERTOWSKIEGO – Świecie, dnia 26.06.2021 r.  

I. CEL: 

 Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 Promocja Gminy Świecie,  

 Wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach, 

 Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży,  

 Propagowanie zasad fairplay (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym) 

 Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.  

II. ORGANIZATORZY: 

 Klub Szachowy „Gambit” Świecie.  

 OKSiR Świecie Współorganizator SOK Stokrotka.  

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 Zawody zostaną rozegrane w dniu 26.06.2021 r. od godziny 10.00.  

 Sala Osiedlowa Klubu „STOKROTKA”, ul. Wyszyńskiego 15 86-100 Świecie.  

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (MAX.50 osób razem w grupach OPEN A i B). 

IV. HARMONOGRAM: 

 Weryfikacja zawodników w dniu 26.06.2021 r. w godzinach 09:30 - 09:50.  

 Start I rundy w OPEN A i OPEN B o godzinie 10.00. 

V. SYSTEM I TEMPO GRY: 

 Turniej OPEN A zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, 

tempo 12 minut + 3 sekundy za każde posunięcie na rundę dla zawodnika (zgłoszony do 

FIDE)  

 Turniej OPEN B - Juniorzy do 1700 PZSzach, zostanie rozegrany systemem 

szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo 15 minut na zawodnika. Turniej ten NIE JEST 

ZGŁASZANY DO FIDE. 

VI. WPISOWE: 

 Wpisowe w OPEN A zawiera opłatę klasyfikacyjno - rankingową i wynosi: 

– dzieci, młodzież, kobiety, seniorzy powyżej 60 lat (rocznik 1960 lub starsi): 20 zł,  

- pozostali zawodnicy - 25 zł.  

 OPEN B - wpisowe 15 zł. 

 

VII. NAGRODY: 

 W Turnieju OPEN A - zwycięzca otrzyma puchar lub statuetkę i nagrodę finansową               

I - 250 zł, II - 150 zł III - 100 zł. Za zajęcie miejsc IV – VIII przewiduje się nagrody 

rzeczowe. 



 W turnieju OPEN B – zwycięzca otrzyma puchar lub statuetkę. Za zajęcie miejsc I-X 

wręczane będą nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki. 

Wymienione powyżej nagrody są gwarantowane, bez względu na ilość startujących. 

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Zgłoszenia należy kierować przez serwis turniejowy chessarbiter.com lub na sali gry do 

godziny 9:50 pod warunkiem wolnych miejsc.  

 Zawody poprowadzi sędzia FA Jarosław WIŚNIEWSKI (tel.: 609-992-909), e-mail: 

76jarwis@gmail.com. 

 

IX. USTALENIA KOŃCOWE: 

 Wpisowe do turnieju będzie przyjmowane na sali gry w dzień turnieju.  

 Za opiekę, stan zdrowia i ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub delegujący 

lub jego opiekun prawny. 

 Sprzęt do gry zapewnia organizator. 

 W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego dla szachów szybkich              

i przepisy gry FIDE. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych 

mediach elektronicznych. 

 Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju do godziny 09:50 w sobotę             

26 czerwca 2021 r. W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy. 

 Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, 

dopuszczanie zawodników do zawodów. 

 Organizator dołoży wszelkich starań związanych z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się korona wirusa COVID-2019. Na Sali Gry będą udostępniane 

środki do dezynfekcji. Pomiędzy rundami zaleca się noszenie maseczek ochronnych.  


