
 

Sport dla Geniuszy - Ogólnopolski Festiwal Szachowy 
Solec Kujawski 17.12.2022 

 
 

1. CEL IMPREZY: 
Popularyzacja Królewskiej Gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
Stworzenie dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom warunków do 
aktywnego spędzenia wolnego czasu i rywalizacji sportowej 
 

2. ORGANIZATORZY: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
OSiR Solec Kujawski 
UKS Top Solec Kujawski 
KS Gwiazda Bydgoszcz 
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
17 grudnia 2022  

           Sala gier – Ośrodek Sportu i Rekreacji 
           ul. gen. Stefana Roweckiego “Grota” 3 

86-050 Solec Kujawski 
 

4. UCZESTNICTWO: 
W turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy zawodnicy bez względu na 
posiadaną kategorię. Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub mailowo do 
14 grudnia 2022 r. do: 
Janusza Augustowskiego – 692 147 519; e-mail: augustjan@wp.pl 
Zapisy przyjmowane będą również na sali gry przed rozpoczęciem zawodów, 
ale wówczas bez gwarancji przyjęcia zawodnika do turnieju.  
Ilość miejsc ograniczona wielkością sali gier. O uczestnictwie decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

 
5. SYSTEM ROZGRYWEK: 

Zawody przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter Pro. Kolejność końcowa 
miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie 
równości decydować będzie wartościowanie wg punktacji Buchholza 
średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu.  
Tempo gry – 10 min. dla zawodnika na partię.  
 

6. PROGRAM TURNIEJU: 
9.30-9.55  zapisy i weryfikacja listy startowej 
10.00-10.15  uroczyste otwarcie festiwalu 
10.15-14.30   rundy 1÷9 
14.30-15.00  zakończenie turnieju i wręczenie nagród 
  

7. ZASADY FINANSOWANIA: 
Turniej został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu                         
i Turystyki. 

 
Każdy uczestnik ma zagwarantowany darmowy obiad i zdrową przekąskę 
(owoc, woda mineralna). 
 
Brak wpisowego! 
 



 
8. NAGRODY: 

Kategoria Open - nagrody dla pierwszej trójki - puchary i nagrody rzeczowe 
Nagroda dla najlepszej kobiety, najlepszej juniorki do 18 lat i 12 lat, 
najlepszego juniora do 18 lat i 12 lat, najstarszego uczestnika  
i najmłodszego. 
 

9. USTALENIA KOŃCOWE: 
W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. 
Obowiązują przepisy szachów szybkich. Turniej nie jest zgłoszony do FIDE. 
Biorąc udział w turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego 
wizerunku (zdjęcia, wyniki, komunikat z wydarzenia). 
Uczestnicy turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich 
poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie, dane będą 
przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji wydarzenia. 
 
 
 
           Organizatorzy  


