
Komunikat organizacyjny
TURNIEJU PRZYJAŹNI POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

grupa B (juniorzy)

1. Organizatorzy.
Świętokrzyski Związek Szachowy,
Osiedlowy Klub Kultury Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczko".

2. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w Osiedlowym Klubie Kultury „Słoneczko” w Kielcach, ul. Romualda
3 (przy stacji paliw „Shell”) w dniu 4.03.2023r. (weryfikacja zawodników: 830-930,
odprawa techniczna i otwarcie: 930, początek I rundy: 1000. Zakończenie: około godz.
1600).

3. System rozgrywek.
System szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na posunięcie.

4. Warunki uczestnictwa.
W grupie B mogą wziąć udział juniorzy urodzeni w roku 2005 i młodsi, którzy opłacą
kwotę wpisowego w wysokości 50 zł (zawiera opłatę rankingową FIDE), oraz dokonają
zgłoszenia poprzez stronę
internetową: www.chessarbiter.com, mailem: dudagracz73@wp.pl lub telefonicznie: 791-
091-007 do dnia 2.03.2023r. Osoby zgłaszające się po tym terminie mogą zostać przyjęte
warunkowo.

5.Sędziowanie.
Sędzią głównym jest pan Marcin Duda – sędzia klasy państwowej.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSZach oraz Regulamin Turniejowy, który zostanie podany i
omówiony na odprawie.

6. Nagrody i wyróżnienia.
I miejsce – voucher (300zł.) + puchar, II – voucher (200zł.) + puchar, III – voucher (100zł) +
puchar, IV – nagroda rzeczowa + medal, V - nagroda rzeczowa + medal. Najlepsza
dziewczynka – voucher (100zł.) + puchar.
Ponadto nagrodę rzeczową i puchar otrzyma najlepszy szachista w kategoriach wiekowych:
do 14 lat (2009-2012), do 10 lat (2013-2016) i do 6 lat (2017 i młodsi).
Nagrody nie sa łączone.

7. Postanowienia końcowe.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu
przeprowadzenia turnieju oraz na wykorzystanie ich wizerunku w ramach promocji
szachów. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w komunikacie.

Dyrektor Turnieju:
pan Andrij Matwijczuk,



tel. 667-825-750

Komunikat organizacyjny
TURNIEJU PRZYJAŹNI POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

grupa A („open”)

1. Organizatorzy.
Świętokrzyski Związek Szachowy,
Osiedlowy Klub Kultury Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczko".

2. Termin i miejsce.
Turniej odbędzie się w Osiedlowym Klubie Kultury „Słoneczko” w Kielcach, ul. Romualda
3 (przy stacji paliw „Shell”) w dniu 5.03.2023r. (weryfikacja zawodników: 830-930,
odprawa techniczna i otwarcie: 930, początek I rundy: 1000. Zakończenie: około godz.
1600).

3. Sstem rozgrywek.
System szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na posunięcie.

4. Warunki uczestnictwa.
W grupie A mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy opłacą kwotę wpisowego
w wysokości 70 zł (zawiera opłatę rankingową FIDE), oraz dokonają zgłoszenia poprzez
stronę internetową: www.chessarbiter.com, mailem: dudagracz73@wp.pl lub
telefonicznie: 791-091-007 do dnia 2.03.2023r. Osoby zgłaszające się po tym terminie mogą
zostać przyjęte warunkowo.

5.Sędziowanie.
Sędzią głównym jest pan Marcin Duda - sędzia klasy państwowej.
Obowiązuja aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach oraz Regulamin Turniejowy, który
zostanie podany i omówiony na odprawie.

6. Nagrody i wyróżnienia.
I miejsce – 1000zł + puchar, II – 800zł. + puchar, III – 600zł. + puchar, IV – 400zł.
+ medal, V – 200zł. + medal. Najlepsza kobieta – 400zł. + puchar.
Ponadto nagrody rzeczowe i medale otrzyma 3 najlepszych juniorów w dwóch
kategoriach wiekowych: do 18 lat (2005-2012) i do 10 lat (2013 i młodsi).
Nagrody nie są łączone.

7. Postanowienia końcowe.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu
przeprowadzenia turnieju oraz na wykorzystanie ich wizerunku w ramach promocji
szachów.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w komunikacie.



Dyrektor Turnieju:
pan Andrij Matwijczuk,
tel. 667-825-750


