
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORGANIZATOR:           
 Uczniowski  Klub  Sportowy „Ósemka” Chojnice i  Świetlica Gimnazjum  nr  1  w Chojnicach. 

 WSPÓŁORGANIZATOR: 
 Urząd Miejski w Chojnicach  

 SPONSOR: 
 Zakład Zagospodarowania Odpadów – Nowy Dwór sp. z o.o.  

 
PATRONAT HONOROWY: 

KANCLERZ POWSZECHNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ „POMERANIA” – MARIUSZ BRUNKA 
 CELE IMPREZY: 

 Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców regionów: pomorskiego i kujawsko – 
pomorskiego, a także wszystkich zainteresowanych szachistów z kraju i zagranicy. 

 Wyłonienie mistrzów oraz najlepszych zawodników turnieju. 
 Podnoszenie umiejętności szachowych uczestników. 
 Integracja adeptów „Królewskiej Gry” poprzez sportowe zmagania w konstruktywnej atmosferze rywalizacji fair – play oraz w myśl 

sentencji Światowej Federacji Szachowej: „Gens Una Sumus” –„ Jesteśmy jedną rodziną”. 
 Promocja miasta Chojnice i jego walorów turystyczno – sportowych. 

 TERMIN I MIEJSCE: 
4.10.2014r. (sobota) godz. 10.15 – inauguracja turnieju, 10.30 – I runda (odprawa techniczna, ustalenie numerów startowych: godz. 
9.30 – 10.00).         
Gimnazjum nr 1, ul. Młodzieżowa 44, 89 – 604 Chojnice. 

 SYSTEM ROZGRYWEK: 
System szwajcarski – 9 rund, 15 minut na partię dla zawodnika, kojarzenie komputerowe. 
W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego PZSzach i FIDE dotyczące szachów szybkich.  

 WARUNKI UCZESTNICTWA: równolegle odbywać się będą trzy turnieje: 
 TURNIEJ A (OPEN): seniorzy i seniorki    http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4710/  
 TURNIEJ B (OPEN): juniorzy starsi – młodzież od lat 13 do 18  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4712/   
 TURNIEJ C (OPEN): juniorzy młodsi – dzieci do lat 12.   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4713/  

 KLASYFIKACJA: 
Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie równości decydują: wartościowanie Buchholza, pełen 
Buchholz, liczba zwycięstw, progresja. 
Zawodnicy rozegrają pojedynki w w/w grupach turniejowych, natomiast klasyfikacja zostanie przeprowadzona  
w następujących kategoriach wieku i płci (dotyczy juniorów): 

          I - rocznik 2006 i młodsi (do 8 lat) 
 II - rocznik 2004 i młodsi (do 10 lat) 
III - rocznik 2002 i młodsi (do 12 lat) 
IV - rocznik 2000 i młodsi (do 14 lat) 
 V - rocznik 1998 i młodsi (do 16 lat) 
VI - rocznik 1996 i młodsi (do 18 lat) 

       VII - juniorki rocznik 2002 i młodsze (do 12 lat) 
      VIII - juniorki rocznik 1996 i młodsze (do 18 lat) 
Warunkiem prowadzenia klasyfikacji w ramach danej grupy jest udział co najmniej 6 zawodników. 

 WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 Wysokość wpisowego:   juniorzy (do lat 18) – 10 zł, seniorzy – 15 zł (emeryci i renciści – 8 zł). 
 W celu sprawnego zaplanowania i przeprowadzenia zawodów, organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w imprezie  

do dnia 2.10.2014 (czwartek). Zgłoszenia  telefoniczne: Paweł Paluszkiewicz – 605397822; e-mail: pawel.paluszkiewicz@wp.pl  
lub poprzez formularze w poszczególnych serwisach turniejowych. Proszę dzwonić po godzinie 17.00 

 SĘDZIOWANIE:  
Sędzia główny turnieju – Paweł Paluszkiewicz. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian dotyczących regulaminu. 

 NAGRODY: 
 JUNIORZY: organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców w następujących kategoriach: do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18                             

oraz dla najlepszych juniorek (do lat 12 i do lat 18), medale za miejsca II i III, również dla juniorek, a także nagrody rzeczowe za miejsca I – 
IV  w tychże ośmiu kategoriach. Warunkiem utworzenia kategorii jest udział co najmniej 6 dzieci. Ponadto dyplomy okolicznościowe za 
miejsca I - VI oraz wyróżnienie dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika.  

 Seniorzy:  za I miejsce puchar oraz co najmniej 150zł, kolejne nagrody finansowe zostaną ustalone w zależności od frekwencji zawodników 
w turnieju wpisowe przeznaczone będzie na nagrody). Przewiduje się utworzenie również kategorii rankingowych do 2000, 1800, 1400 oraz 
wyróżnienie najlepszej kobiety. Warunkiem utworzenia kategorii jest udział w niej co najmniej 6 zawodników. Zawodnicy do drugiej rundy 
deklarują udział w poszczególnych kategoriach – mogą wygrać tylko nagrody w swoich kategoriach. Wyróżnienia są łączone, natomiast 
nagrody regulaminowe nie. W przypadku zbiegu nagród  w klasyfikacji generalnej i dla najlepszych zawodników z danym rankingiem, 
nagroda rzeczowa przechodzi na kolejnego uprawnionego z klasyfikacji generalnej. 

 INFORMACJE: 
Marzenna Osowicka – prezes UKS „ÓSEMKA”, tel. 694408139, e-mail: marzenis@wp.pl 
Organizatorzy zapewniają poczęstunek: kawa, herbata, ciasteczka.  

Ze sportowym pozdrowieniem 
      Marzenna Osowicka  

                prezes UKS „ÓSEMKA” Chojnice 

ZAPRASZAMY 


