
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
III MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO 

O PUCHAR BURMISTRZA SOKÓŁKI 
zorganizowany w ramach akcji Szachiści grają dla Polonii 2015 

 
I. CEL ZAWODÓW: 
-Popularyzacja szachów w środowisku lokalnym 
-Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy 
Wakacje z szachami 2016 
-Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską 
-Promocja szachów w społeczności Sokółki oraz środowiskach polonijnych 
-Budowa relacji środowiska szachowego z władzami samorządowymi Sokółki 
 
II. PATRONAT: 
Burmistrz Miasta i Gminy Sokółka 
 
III. ORGANIZATORZY: 
-LUKSz. Orient Sokółka 
-Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce 
Sędzia główny: Czesław Spisak 
Kierownik turnieju: Wojciech Zajkowski,  
 
IV. TERMIN I MIEJSCE: 
19 grudnia 2015 r. (sobota) godz.10:00  
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a 
 
V. SYSTEM ROZGRYWEK: 
grupy A i B – system szwajcarski na dystansie 7 rund  
grupa C – system szwajcarski na dystansie 6rund  
 
VI. TEMPO GRY: 
grupy A i B – po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii 
grupa C – po 20 minut na całą partię i dodatkowo po 10 sekund na każdy ruch od początku 
partii(możliwość zdobycia IV i V kategorii) 
 
VII. UPRAWNIENIA DO STARTU: 
grupa A – Open 
grupa B – rocznik 2003 i młodsi, oraz inni zawodnicy do rankingu 1400, bez względu na wiek 
grupa C – rocznik 2006 i młodsi 
 
VIII. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ: 
-średni Buchholz 
-pełny Buchholz 
-średni ranking przeciwników 
 
 



IX. NAGRODY: 
Grupa A 
Nagrody pieniężne otrzymuje 20% uczestników  
- za I miejsce 300 zł, kolejne nagrody zostaną podane po 3 rundzie 
Puchary Burmistrza Sokółki medale za miejsca I-III 
Grupa B 
Za miejsce I - 200 zł, II - 150, III - 100 + nagrody rzeczowe 
Puchary Burmistrza Sokółki medale za miejsca I-III 
Nagrodą honorową jest udział w Turnieju Finałowym w Parlamencie RP w 2016 roku najlepszej 
dwójce chłopców i dziewcząt do lat 12 (4 zawodników) 
Grupa C  
Za miejsca I-VI nagrody rzeczowe  
Puchary Burmistrza Sokółki medale za miejsca I-III 
Słodkie upominki dla wszystkich startujących 
Nagroda specjalna dla najmłodszego zawodnika turnieju 
 
Dodatkowo wszyscy otrzymują pamiątkowe dyplomy 
 
X. ZGŁOSZENIA:  
Zapisy na stronie http://www.chessarbiter.comoraz przed zawodami w godzinach 9-9:50.  
 
XI. WPISOWE:  
Turniej A, B, C – 20 zł od zawodnika 
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM, FM i WFM zwolnieni z wpisowego  
200 zł z wpisowego zostanie przekazane na rzecz akcji Szachiści grają dla Polonii 
 
XII. USTALENIA KOŃCOWE: 
Obowiązują przepisy aktualne Przepisy gry turniejowej FIDE i PZSzach.  
Opiekę nad nieletnimi zawodnikami sprawują rodzice i kluby delegujące zawodników. 
Zadzwonienie komórki zawodnika podczas partii powoduje natychmiastowe jej przegranie. 
Zadzwonienie komórki rodzica, opiekuna czy kibica skutkuje natychmiastowym opuszczenie sali gry.  
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów i sędziego głównego, którego 
decyzje trakcie zawodów są ostateczne.  
 


