
Wiosenny Turniej Szachowy 2017 
 22-23.04 Strzelce Krajeńskie. 

 
I. ORGANIZATOR 

 Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej (szachy.strzelce.pl) 
 Strzelecki Ośrodek Kultury (www.sok.strzelce.pl) 

  
II. CEL ROZGRYWEK 

 Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
 Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji szachowych. 
  

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK  
Zawody zostaną rozegrane w „Spichlerzu” przy ul. Wojska Polskiego 1 w Strzelcach Kraj., 

w następującym układzie gier: 

OPEN A OPEN B 
22.04.2017 runda I  (godz. 09:00) 

  runda II   (godz. 11:00) 
  runda III  (godz. 13:00) 
  runda IV  (godz. 15:00) 

23.04.2017  runda V   (godz. 09:00) 
  runda VI  (godz. 11:00) 
                             runda VII  (godz. 13:00) 

22.04.2017 runda I  (godz. 09:00) 
  runda II   (godz. 10:30) 
  runda III  (godz. 12:00) 
  runda IV  (godz. 13:30) 

                 runda V   (godz. 15:00) 
23.04.2017 runda VI  (godz. 09:00) 
                             runda VII  (godz. 10:30) 
                             runda VIII          (godz. 12:00) 
                             runda IX             (godz. 13:30) 

Wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii. 

  
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia email:  p.partyka@poczta.fm  / http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2763/lub 

bezpośrednio na sali gry w godz. 08:30 – 08:45 

Startowe płatne na sali gry:  
OPEN A (zawodnicy posiadający ranking min. 1600 lub ranking FIDE) 
a)      Wpisowe - 30 zł, 
b)      Zawodnicy STMGK Strzelce Kraj. mający opłacone składki członkowskie na rok 2017 – 20zł 
 
OPEN B (zawodnicy do rankingu 1400) 
a) Wpisowe - 15 zł, 
b)  Zawodnicy STMGK Strzelce Kraj. mający opłacone składki członkowskie na rok 2017 - 10 zł. 
 
V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY  

 Turniej rozegrany będzie na dystansie 7 rund w OPEN A i 9 rund OPEN B 
 Tempo gry: 60 minut dla każdego zawodnika w OPEN A i 30min+30s OPEN B 

 
VI. SĘDZIOWANIE, PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW  

 Obowiązki sędziego głównego pełni sędzia klasy pierwszej Paweł Partyka. 
 Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. 
 W przypadku równej ilości punktów zdobytych o kolejności końcowej decydują 

następujące kryteria oceny: Buchholz średni; Buchholz pełny; ilość zwycięstw; progres; 
wynik bezpośredniego pojedynku, średni ranking przeciwników. 

 W turnieju będzie możliwość uzyskania kategorii szachowych: od V do II włącznie. 
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mailto:p.partyka@poczta.fm
http://chessarbiter.com/


  
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  
 GRUPA  „A” 
 I miejsce: nagroda pieniężna + Puchar 

II miejsce: nagroda pieniężna 

    III miejsce: nagroda pieniężna 
 
Wysokość nagród pieniężnych podana zostanie przed IV rundą i będzie stanowić 75% 
wpisowego 

 
 GRUPA „B”  
 Nagrody rzeczowe + Puchar dla zwycięzcy  
 

 VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE 
  

 Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie: http://www.strzelce.pl 
 Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 
 Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie 

podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i 
nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, 
związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 
informacyjnych i promocyjnych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie. 

http://www.strzelce.pl/

