
REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO 

„SZACHOWY ZAWRÓT GŁOWY” W NIEMCACH 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość” 

CELE: 

− popularyzacja królewskiej gry w szachy wśród mieszkańców Gminy Niemce, 

− promocja Gminy Niemce, 

− rozwój umiejętności szachowych, 

− rozwój intelektualny dzieci, młodzieży, dorosłych, 

− ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci w atmosferze zdrowej 

rywalizacji i współzawodnictwa, 

− integracja miłośników szachów w naszej gminie, niezależnie od podsiadanych 

umiejętności i rankingów sportowych. 

 

TERMIN: 

23.10.2022 r. /niedziela/ 

uroczyste otwarcie Turnieju godz. 10:00 

I runda godz. 10:15 

Wręczenie dyplomów ok. 13.30. Podana godzina może ulec zmianie, w zależności od tempa 

gry zawodników. 

 

MIEJSCE: 

Budynek Biblioteki Publicznej w Niemcach 

Ul. Parkowa 6 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

− Turniej zostanie przeprowadzony w tempie 10 minut plus bonus 5 sekund 

− Uczestnicy otrzymują punkty: za wygraną partię – 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za 

przegraną partię – 0 pkt.   

− O kolejności decyduje liczba zdobytych punktów. 

− Pozostałe zasady zostaną omówione bezpośrednio przed rozpoczęciem Turnieju przez 

Organizatorów. 

WARUNKI UCZESTNICTWA. 

− Turniej zamknięty, przeznaczony tylko dla Mieszkańców Gminy Niemce.  

− Turniej indywidualny skierowany jest do każdego mieszkańca znającego zasady gry w 

szachy.  

ZAPISY: 

e-mail: info@wspolnaprzyszlosc.pl, SMS tel. 667660549 lub w przypadku wolnych miejsc, 

także w dniu turnieju u sędziego do godz. 9.30. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2022 roku o godz. 24:00. 

mailto:info@wspolnaprzyszlosc.pl


W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz telefon 

kontaktowy. Zgłoszenie jest ważne, po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenie przez 

Stowarzyszenie. 

Turniej przewidziany jest na 40 osób i o uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń. W 

dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego, do godz. 

9.45 W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku 

Szachowego. 

Sprzęt szachowy zapewnia Organizator. 

KATEGORIA WIEKOWA  

Kategoria wiekowa w podziale na mężczyzny i kobiety: 

6, 8, 10, 14, 18 i seniorzy (oddzielnie kobiety i mężczyźni) 

 

NAGRODY W TURNIEJU: 

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju. Puchary za I, II, III miejsce w każdej kategorii 

szachowej. Przewidziane są upominki i nagrody rzeczowe. Specjalne upominki dla 

najmłodszego i najstarszego zawodnika. 

 

Turniej Współfinansowany ze środków Gminy Niemce w ramach Zadania publicznego dla 

organizacji pozarządowych w roku 2022 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

− prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego, którego 

decyzje są ostateczne. 

− decyzje sędziego podczas trwania turnieju są ostateczne, 

−  organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian organizacyjnych i 

regulaminowych w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju. 

− osoby niepełnoletnie podczas trwania turnieju znajdują się pod opieką swoich 

opiekunów prawnych. 

− na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne 

osoby. 

− zabronione jest używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych przez 

zawodników podczas trwania turnieju. 

− zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 

− zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i porządku. 

− zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na publikację zdjęć z turnieju, w przypadku 

zdobycia nagrody zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika turnieju. 

− organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. 

− wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny turnieju. 

 

Organizator:  

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce 

 „Wspólna Przyszłość” 


