
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

I TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO 

„BESKIDU NISKIEGO” – Turniej „B” 
 

Organizatorzy: 

 Uczniowski Klub Sportowy Rekord  Iwla 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli 

 

Cel i zadania: 

 Wyłonienie mistrza „Beskidu Niskiego”. 

 Popularyzacja szachów w regionie. 

 Umożliwienie spotkania miłośników szachów w atrakcyjnym turnieju. 

 Wymiana doświadczeń szachowych. 

 Zdobycie kategorii szachowych. 

 

Uczestnictwo: 

 W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni, do IV kategorii szachowej włącznie, 

którzy w terminie prześlą kartę uczestnictwa. 

 Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: jerzyj@poczta.fm do 02.02.2012 r. 

 Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona do 40. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Uczestnicy turnieju mogą zdobyć III kategorię szachową. 

 

Terminarz i miejsce zawodów: 

 Turniej zostanie rozegrany w dniach 6 – 10 luty 2012 roku w Szkole Podstawowej 

w Iwli. 

 Program: 

 

06.02.2012 r. – poniedziałek 

1. Godz. 14
30

 – 15
00

 odprawa techniczna. 

2. Godz.15
00 

– uroczyste otwarcie turnieju. 

3. Godz. 15
15

 – 16
15 

– I runda. 

07.02.2012 r. – wtorek 

1. Godz. 15
00

 – 16
00

 – II runda. 

2. Godz. 16
15

 – 17
15

 – III runda. 

08.02.2012 r. – środa 

1. Godz. 15
00

 – 16
00

 – IV runda. 

2. Godz. 16
15

 – 17
15

 – V runda. 

09.02.2012 r. – czwartek 

1. Godz. 15
00

 – 16
00

 – VI runda. 

2. Godz. 16
15

 – 17
15

 – VII runda. 

10.02.2012 r. – piątek 

1. Godz. 9
00

 – 10
00

 – VIII runda. 

2. Godz. 10
15 

 – 11
15

 – IX runda. 

3. Godz. 12
00

 – zakończenie turnieju. 

 

 

 

System rozgrywek: 



 System szwajcarski na dystansie 9-ciu rund – 30 minut na rozegranie partii dla każdego 

zawodnika. 

 OPEN – mogą grać wszyscy chętni niezależnie od wieku. 

 

Sędziowanie zawodów: 

 Pan Piotr Fałatowicz – sędzia główny turnieju (tel. 505173315) 

 Obowiązują przepisy gry „Kodeksu Szachowego” i przepisy gry „FIDE”  

 Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. 

 

Nagrody: 

Atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy miejsca. Wartość nagród zostanie ogłoszona w drugim 

dniu turnieju. 

 

Inne ustalenia: 

 Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest przestrzegać regulaminu na sali gry. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora.  
 

Szczegółowych informacji na temat turnieju można uzyskać pod nr telefonu 134330003 

lub 781787011. 

Organizatorzy 

  Jerzy Gunia 
 

Noclegi: 

Noclegi w Dukli i okolicy można znaleźć na stronie internetowej www.dukla.pl w zakładce 

turystyka. 

 

Istnieje możliwość skorzystania z wyciągów narciarskich znajdujących się przy stacji 

narciarskiej Chyrowa-ski. 

 

Karta zgłoszenia: 
 

Lp 

 

Nazwisko i imię Klub Data 
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Przy rezerwacji obiadu proszę wpisać - tak 

http://www.dukla.pl/

