
Turniej szachowy - MŁODZI SZACHIŚCI NA START!

Miejsce Turnieju: Żołędowo, ul. Parkowa 4A, gmina Osielsko, sobota 10.09.2022, godz. 10-14.

Organizatorem Turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy „Szachy” Osielsko.
Partnerami Turnieju są: Nadleśnictwo Żołędowo oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Osielsku. Kierownikiem i sędzią Turnieju jest Jacek Górny (665 332 025)

Turniej jest dostępny głównie dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczęszczających do szkół 
na terenie gminy Osielsko. Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszają się na stronie 
www.chessmanager.com lub pocztą elektroniczną: gornyjacek1@wp.pl

Sala gry: Nadleśnictwo Żołędowo ul. Parkowa 4A - wiata na terenie Nadleśnictwa. Dojazd ul. 
Parkową, wejście na teren Nadleśnictwa furtką za kościołem w Żołędowie.
Wpisowe wynosi: 25 zł. Liczba uczestników ograniczona do 40 zawodników.

Rozgrywki odbywać się będą systemem „szwajcarskim” na dystansie VII rund. Tempo gry – 15 
minut dla zawodnika.

Nagrody: Puchary dla zwycięzców w kategoriach wiekowych do lat 10, 12 i open, osobne 
klasyfikacje dla chłopców i dziewcząt. Za miejsca I - III medale oraz nagrody rzeczowe. Dla 
pozostałych uczestników upominki.
Puchary i medale zostały ufundowane przez GOSiR Osielsko.
Nagrody i upominki dla zawodników ufundowali: Nadleśnictwo Żołędowo oraz UKS "Szachy" 
Osielsko.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny.
Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest UKS „Szachy” Osielsko. Celem 
przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika) jest 
przeprowadzenie turnieju, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz 
jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym 
turniejem. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i 
materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział. 

PLANOWANY TERMINARZ ZAWODÓW
sobota 10 września 2022
Zapisy, potwierdzenie udziału od godziny 9.30 do 9.55.
Runda I - godzina 10.00, kolejne rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu 
poprzedniej. Zakończenie Turnieju, wręczenie pucharów, medali i nagród planowane jest na 
godzinę 14.00.

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


