
REGULAMIN 
Międzynarodowego Turnieju w Szachach Aktywnych P10’ +6” 

z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę 1918-2019 – Turniej B 
 

I. Cel turnieju 

 aktywne uczestnictwo w obchodach święta państwowego 

 wyłonienie najlepszych zawodników turnieju 

 popularyzacja gry szachowej na Ziemi Bieszczadzkiej 

 

II. Organizatorem turnieju jest: 

 Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

 LKS „Mechanizator” w Ustrzykach Dolnych 

 Hala Sportowa Ustrzyki Dolne 

 

III. Termin, miejsce i program oraz zgłoszenia:  

 Turniej zostanie przeprowadzony w Ustrzykach Dolnych 09.11.2019 w hali sportowej 

przy ZSP Nr w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 19A 

 Zgłoszenia zawodników do dnia 7.11.2019. -  godz. 1800:  formularz ChesArbiter, adres 

e-mail: sport@ustrzyki-dolne.pl, tel. 602 324 019  

 Kierownik turnieju: Henryk Krynicki tel. 536 296 264 lub e-mail: gegeg@op.pl 

 Sędzia Główny: Grzegorz Krynicki tel. 507 346 162 

Program zawodów 

09.11.2019 godz. 9.00-9.45
 – weryfikacja zawodników, potwierdzenie udziału 

godz.10.00 - otwarcie turnieju i 9 rund 

godz. 16.00 - zakończenie turnieju. 

 

IV. Uczestnictwo 

W turnieju mogą brać udział zawodnicy polscy i zagraniczni zarówno zawodnicy posiadający 

ranking FIDE, PZszach  oraz amatorzy bez rankingu. 

 

V. System rozgrywek 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 

Tempo gry: 10 min + 6 sek.  na posunięcie 

W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i Polskiego Związku Szachowego. 

Kojarzenia - komputerowe. 

Turniej przeprowadzony zostanie w grupie: 

 Grupa B (ur. 2007  i młodsi) 

 

VI. Ocena wyników. 

O kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość zdobytych punktów, 

a w przypadku równej ilości punktów decyduje: 

 punktacja pomocnicza Buchholza z wyłączeniem najlepszego i najgorszego zawodnika 

 punktacja pomocnicza Buchholza z uwzględnieniem wszystkich zawodników 

 punktacja progresywna 

 rezultat partii rozegranej pomiędzy rozpatrywanymi zawodnikami 

 dodatkowa partia błyskawiczna 
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VII. Nagrody 

a) klasyfikacja indywidualna 

Grupa B 

- nagrody rzeczowe, medale i dyplomy dla 3 najlepszych zawodników 

 Dziewczęta  – ur. w 2007 - 2008 

 Chłopcy – ur. w 2007 - 2008 

 Dziewczęta  – ur. w 2009 i młodsze 

 Chłopcy – ur. w 200 i młodsi 

 

Nagrody indywidualne nie będą łączone 

 

 

VIII. Finansowanie turnieju 

Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne turnieju, natomiast 

zawodnicy biorą udział na koszt własny lub klubów. 

 

IX. Ustalenia końcowe 

Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego, a regulaminu do 

Organizatora.  

 

                   Serdecznie zapraszamy! 

 

  Kierownik Turnieju 

                     Henryk Krynicki 


