
      

 

 

 

 
 

MIKOŁAJKOWY 

TURNIEJ SZACHOWY 

POD PATRONATEM 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA 

I DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO  
 

Bogatynia 19.12.2021 
1. Cel 

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Podwyższenie kategorii szachowych. 

Promocja Miasta i Gminy Bogatynia. 

 

2. Miejsce 

Hala sportowa przy Szkole Podstwowej nr 3 w Bogatyni 

 ul. Wyczółkowskiego 42a 59-920 Bogatynia 

 

 

3. Termin 

19.12.2021.  

Zapisy od godziny 8:30 w dniu turnieju. 

Pierwsza runda ok. godziny 9:30. 

 

4.  Organizatorzy. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 

UKS EL-TUR SP3 w Bogatyni. 

Dolnośląski Związek Szachowy. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni. 

 

5. System rozgrywek. 

 Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach turniejowych, na dystansie 6 

rund systemem szwjcarskim, tempem 20 min + 10 s/ruch. 

 Grupa A: zawodnicy urodzeni w roku 2006 i wcześniej.  
 Grupa B: zawodnicy urodzeni w roku 2007 i później, którzy nie posiadają 

rankingu FIDE, a ranking PZSzach nie przekracza 1400. 

 



 Grupa C: zawodnicy urodzeni do roku 2013 włącznie (w uzasadnionych 

przypadkach sędzia może dopuścić do gry dzieci starsze), których ranking 

PZSzach nie przekracza 1400. 

Ostateczną decyzję odnośnie tempa i ilości rund we wszystkich 
grupach podejmie sędzia główny zawodów. 

W turnieju obowiązuje zakaz proponowania remisu i zero tolerancji  spóźnień. 

 

6. Nagrody i wyróżnienia. 
- Puchary, dyplomy i nagrody dla najlepszych. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

upominki. 

 

7. Wpisowe. 
- Seniorzy – 30,00 

- Juniorzy – 10,00 

- Płatne na sali gry przed rozpoczęciem turnieju. 

- Wpisowe zawiera OPŁATĘ RANKINGOWĄ PZSzach. 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: 

publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań 

Organizatorów i Partnerów Turnieju 

 

UWAGA !!! 

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z pandemią COVID – 19: 
 
- uczestnicy turnieju funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym  
- zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami  
- konieczne jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki w   
  trakcie rozgrywek 
- na sali gry mogą przebywać jedynie zawodnicy . Balkon hali sportowej   

  będzie udostępniony rodzicom i osobom towarzyszącym.  
 

WAŻNE! 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
terminu lub odwołania turnieju 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych 

zmian w komunikacie. 

 


