
            Turniej Szachowy im. Kazimierza Przybyłka 
Leśnica, 14 grudnia 2019 r. (sobota) 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 

2. CELE 

- uczczenie pamięci wybitnego wychowawcy i długoletniego instruktora szachów Kazimierza Przybyłka 

- popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

- integracja, gra fair play, podnoszenie umiejętności gry w szachy 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Turniej szachowy odbędzie się w sobotę, 14 grudnia 2019 r. w auli przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji,  

ul. Nad Wodą 15, 47 – 150 Leśnica 

4. PROGRAM 

9:00 – 9:45 rejestracja zawodników (potwierdzenie obecności oraz dokonanie wpłaty) 

10:00 – 10:15 otwarcie turnieju 

10:15 – 14:15 rundy I – VII 

ok. 14:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

- w turnieju mogą brać udział dzieci, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorośli 

- turniej ma charakter otwarty, indywidualny, jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,  

po 15 min. dla każdego zawodnika 

- sprzęt szachowy zapewnia organizator 

- w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach 

6. KATEGORIE, ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

1) GRUPA  A (OPEN dla wszystkich chętnych) – 20 zł  

2) GRUPA  B (dzieci do 16 roku życia) – 5 zł (płacący składki w LOKiR są zwolnieni z wpisowego) 

Zapisy przyjmowane będą: 

1) drogą mailową: lokir@lesnica.pl 

2) poprzez serwis: www.chessarbiter.com/turnieje 

3) w dniu zawodów przed turniejem do godz. 9:45 

(prosimy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, ewentualnie klub oraz kategorię szachową)  

Wpisowe płatne podczas rejestracji lub przelewem na konto: BS Leśnica 19 8907 0008 2001 0000 0576 0001 

7. NAGRODY 

GRUPA  A: 

- puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne za miejsca: I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł oraz najlepszy mieszkaniec Gminy Leśnica, który nie 

stanął na podium – 50 zł 

GRUPA  B – puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca I – III w poszczególnych grupach wiekowych oraz najlepszy zawodnik z 

Gminy Leśnica, który nie stanął na podium 

Grupy wiekowe: 

do 8 lat, miejsca I – III 

od 9 – 12 lat, miejsca I – III 

od 13 – 16 lat, miejsca I - III 

Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom oraz niespodziankę. 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg turnieju: 

Edyta Gola, dyrektor LOKiR oraz Małgorzata Polak, koordynator – tel. 77/ 461 53 91 

Sędzia główny: Marcin Taboła – sędzia klasy centralnej. 

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom drobny poczęstunek. 

9. RODO  

Biorąc udział w turnieju szachowym uczestnik wyraża zgodę na: 

- utrwalenie oraz nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych organizatora 

- przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego 

turnieju. 
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