
Mikołajkowy Turniej Szachowy z BPiCK 
 

1. Cel turnieju: 

Wyłonienie Mistrza Gminy Trzcianka w Szachach Szybkich. 

Podniesienie poziomu sportowego gry. 

Popularyzacja gry w szachy. 

 

2. Organizator: 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance 

 

3. Miejsce i terminarz rozgrywek: 

Turniej rozgrywany będzie w budynku CIS, Plac Pocztowy 25. 

Rozpoczęcie turnieju w sobotę 11.12.2021 r. o godz. 10:00. 

 

4. Uczestnictwo: 

W turnieju mogą uczestniczyć osoby zdrowe. 

 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.chessmanager.com pod datą 

11.12.2021 r., oraz w dniu turnieju bezpośrednio przed rozpoczęciem od godz. 9:15 do 

godz. 9:45. 

 

6. Sędziowanie: 

Sędzią Głównym turnieju będzie Paweł Bęben. 

 

7. System rozgrywek: 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 

Kojarzenie par – komputerowe. 

Czas gry: 15 minut dla zawodnika. 

 

8. Nagrody: 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody oraz dyplomy: 

 

W kategorii OPEN: 

I miejsce – 150 zł + puchar 

II miejsce – 100 zł 

III miejsce – 50 zł 

 

W kategorii JUNIORÓW do lat 14: 

I miejsce – nagroda rzeczowa + puchar 

II miejsce – nagroda rzeczowa  

III miejsce – nagroda rzeczowa 

http://www.chessmanager.com/


 

W kategorii JUNIORÓW do lat 18: 

I miejsce – nagroda rzeczowa + puchar 

II miejsce – nagroda rzeczowa  

III miejsce – nagroda rzeczowa 

 

9. Ocena wyników: 

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a przy ich równej ilości: 

1) Buchholz zredukowany 

2) Buchholz 

3) Sonneborn-Berger 

4) Progres 

5) Bezpośredni pojedynek 

6) Liczba zwycięstw 

7) Liczba partii czarnymi 

 

10. Przepisy gry: 

W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego. 

 

11. Sprawy organizacyjne: 

Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zaleceń i do przestrzegania aktualnych 

przepisów dotyczących ochrony przed wirusem COVID – 19. 

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, sędziego 

głównego, w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 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 i promocyjnych.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i 

ewentualnych zmian w regulaminie. 


