
ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

GDYNIA 08.01.2023 
Regulamin 
 

1. Organizatorzy: 

WKS FLOTA Gdynia 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

 

2. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 8 stycznia 2023 r.  

Aula im. Zygmunta Augusta przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  

ul. Grudzińskiego 1, 81 – 103 Gdynia 

 

3. Cel: 

Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży województwa pomorskiego. 

Dodatkowymi celami są: stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, 

poszukiwanie uczniów uzdolnionych do gry w szachy, stworzenie alternatywy wykorzystania 

wolnego czasu.  

 

4. Uczestnictwo: 

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa). Wpisowe w wysokości 30 zł od zawodnika należy 

wpłacić w biurze turnieju przy potwierdzaniu obecności. Wpisowe w całości zostanie 

przeznaczone na organizację turnieju.  

 

5. System rozgrywek, tempo gry: 

Rozgrywki w grupach wiekowych (ostateczna klasyfikacja oddzielnie dla dziewcząt i 

chłopców) systemem szwajcarskim lub kołowym w zależności od liczby zawodników. W 

przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup 

wiekowych w jeden turniej. 

 

6. Grupy: 

 

A - 2016 i młodsi   8.01.2023; godz. 10.00-13.30 

B             -    8.01.2023; godz. 10.00-13.30  

C             -    8.01.2023; godz. 10.00-13.30  

 

7. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do dnia 6.01.2023 r. do godz. 18.00  

SMS: tel. 606 940 872, e-mail: szachy.mgajlewicz@gmail.com (kierownik turnieju) 

Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszeń po wyznaczonym terminie będą dopuszczeni do gry w 

miarę posiadanych wolnych miejsc. Liczba zawodników jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 

mailto:szachy.mgajlewicz@gmail.com


 

8. Terminarz: 

 

Niedziela 8.01.2023 r. 

godz. 9.30 – 9.45   weryfikacja i zamknięcie list startowych wszystkich grup 

godz. 9.55     odprawa techniczna 

godz. 10.00    otwarcie turnieju 

godz. 10.00 – 13.00  rundy  

ok. godz. 13.30  zakończenie turnieju, wręczenie nagród 

 

9. Nagrody: 

Dla zwycięzców puchary i medale, dla wszystkich dyplomy i nagrody. 

 

10. Sprawy sędziowskie: 

Grupy turniejowe będą kojarzone programem ChessArbiter Pro2010. Obowiązują aktualne 

przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Zawodnik ma prawo odwołać się od decyzji 

sędziego rundowego/asystenta do sędziego głównego. Turniej jest sędziowany przez sędziów 

posiadających licencję sędziowską i opłatę roczną na rok 2023. 

 

11. Finansowanie: 

Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów. Za ubezpieczenie 

zawodników i ich stan zdrowia (zdolność do udziału w zawodach) odpowiedzialne są jednostki 

delegujące. 

 

12. Sprawy organizacyjne: 

– zawodników prosimy o przybycie na Salę Gry w godz. 9.30 - 9.45. 

 

Sprzęt do gry zapewnia organizator. Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują 

rodzice lub opiekunowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu i 

możliwość wprowadzania zmian. 

 
Uwaga! Turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministerstwa dotyczącymi organizacji 

imprez sportowych. Zawodnicy startujący w turnieju zobowiązani są do absolutnego stosowania się do 

wytycznych w tym zakresie. Sędzia ma prawo niedopuszczenia zawodnika do partii w przypadku niedopełnienia 

formalności związanych przestrzeganiem zasad ochrony epidemicznej. 

Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie. 

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno- marketingowych zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. 

Organizator zastrzega 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. 

Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania/przełożenia turnieju w przypadku 

zaostrzenia sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

 

Zapraszamy do udziału w turnieju!  


