
REGULAMIN  
IV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Wodzisław 

 
 

1. Organizator 
 Wójt Gminy Wodzisław – Bożena Szczypiór 

 Zespół Szkół w Wodzisławiu 

 Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Szachowy w Kielcach 

 

2. Cel rozgrywek 
 Popularyzacja szachów wśród dzieci 

 Integracja środowiska szachowego  

 

3. Termin i miejsce 

Turniej zostanie rozegrany w ZS w Wodzisławiu  w dniu 2.07.2016 r.  (niedziela) 
 8:30 – 9.00 – weryfikacja zapisów 

 9.15 – odprawa techniczna 

 9.45 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie rozgrywek  

 10.00 – runda I 

 16.00 - dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie turnieju  

 

4. Warunki uczestnictwa 
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy potwierdzą swój udział do 25.06.2016 r.  

Zgłoszenia do turnieju należy wysyłać e-mailem na adres biuro@lukks.org.pl na załączonym do regulaminu 
formularzu. 

 

5. System rozgrywek 
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7/9 rund. 

Czas trwania jednej partii 10 minut dla zawodnika (20 minut na całą partię). 
Turniej rozgrywany będzie w grupach: 

 GRUPA A – zawodnicy do lat 8  

 GRUPA B – zawodnicy do lat 12 

 GRUPA C – zawodnicy do lat 18 

 GRUPA D – seniorzy. 

 

6. Nagrody w turnieju 
 miejsca I-III puchary we wszystkich grupach 

 dyplomy za miejsca I-VI  

 nagrody rzeczowe dla najlepszych 

 niespodzianka dla najmłodszego zawodnika 

 

7.  Przepisy końcowe 
Nieletni zawodnicy uczestniczą w Turnieju pod opieką rodziców / opiekunów. 

Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają jednostki delegujące i rodzice.       
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 
 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Organizatorzy 
 

 

 
 

  



III Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Wodzisław 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika 
Dokładna data 

urodzenia 
Kategoria 
szachowa 

Ranking 
Grupa 

turniejowa 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

 
 


