
Regulamin turnieju 

                   XVIII Turniej Szachowy 
NIEPODLEGŁOŚĆ 

 
Przeworsk 13.11.2022r- niedziela 

 

Patronat 

Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel 

 

 

 

1. Organizatorzy 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku, 

Klub Szachowy Gambit Przeworsk 

 

2. Termin i miejsce rozgrywek 

W dniu 13.11.2022 /niedziela/ o godzina 10:00 

Hali Sportowa im.Tadeusza Ruta w Przeworsku. 

Potwierdzenie uczestnictwa i zapisy od 9.00 do 9.45 
 

3. System rozgrywek 

Odbędą się trzy turnieje szachowe: 

Open - zawodnicy urodzeni 2003r i starsi 

Juniorzy do 18 lat- juniorzy (2004r.-2009r.) 

Juniorzy do 12 lat- juniorzy (2010r. i młodsi) 

Tempo 10min+5sek dla zawodnika na dystansie 9 rund . 



4. Warunki uczestnictwa 

W turnieju może wziąć udział osoba, która posiada obywatelstwo polskie. 

Wpisowe 25zł  Grupa OPEN 

 15zł Grupa B 

 15zł Grupa C 

płatne na konto (preferowane): 

Klub Szachowy Gambit Przeworsk 

56 1240 2597 1111 0010 3918 6563 

bądź gotówką w dniu zawodów. 

Zapisy do końca dnia 10 listopada /czwartek/ za pośrednictwem poczty  

e-mail: p.zaskalski@pzszach.pl , lub w serwisie chessarbiter.com 
Wpisowego nie płacą zawodnicy Klubu Szachowego Gambit Przeworsk oraz 
mieszkańcy Przeworska 

5. Klasyfikacja 

Punktacja pomocnicza - o zajętym miejscu decyduje: wynik punktowy, Bucholtz Cut-1, 
Bucholtz pełny, ilość wygranych partii, progres 

6. Nagrody 

W grupie OPEN za miejsca I – III statuetki, za miejsca I – VI dyplomy i nagrody 
finansowe (I-500zł, II- 350zł, III-200zł, IV-150zł,  V-100, VI-50zł). Dla najlepszej 
kobiety nagroda finansowa 100 zł.  

W grupie B za miejsca I – III statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe, za miejsca 
IV – VI dyplomy, nagrody rzeczowe. 

W grupie C za miejsca I – III statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe, za miejsca 
IV – VI dyplomy, nagrody rzeczowe. 

7. Uwagi 

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Turnieju. 

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 
materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników w celach informacyjnych oraz promocyjnych. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji treści regulaminu. 


