
 

Regulamin 
V Rodzinnego Turnieju Szachowego 

  

Dyrektor ZPO w Lipniku i Zarząd UKS „Andrusy” w Lipniku zapraszają                     

amatorów gry w szachy  do udziału w V Rodzinnym Turnieju Szachowym. 

1. Organizator: UKS „Andrusy” Lipnik, ZPO Lipnik 

2. Cele turnieju: 

  promowanie gry w szachy wśród mieszkaoców Gminy Wiśniowa 

  propagowanie zasad gry „fair-play”; 

  doskonalenie umiejętności gry w szachy; 

  integrowanie środowiska rodzinnego i gminnego. 

4. Termin i miejsce: niedziela 11 grudnia 2022 r.;  Dom Kultury w Wiśniowej; 

5. Zasady uczestnictwa: 

  Turniej  przeznaczony jest dla rodzin z terenu Gminy Wiśniowa. W Turnieju uczestniczą 2 

– osobowe rodzinne drużyny np. dziecko + rodzic, dziecko + wujek, dwoje dzieci – 

rodzeostwo, kuzynostwo, etc. Drużyny grają partie wg zasady młodszy zawodnik z 

młodszym, starszy ze starszym,  zaś punktacja jest wspólna. 

 Uczestnik zgłaszając udział w turnieju i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie przez organizatorów turnieju w celach organizacyjnych i promocyjnych 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 i późn. zm. Dz. U. 133/97) 

 Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z zasadami prowadzenia turniejów PZSz.   O miejscu 

drużyny  decyduje liczba zdobytych punktów w turnieju, plus ew. punktacja pomocnicza.  

Zgłoszenia do udziału w turnieju proszę przesład  na adres mailowy: tgorka2020@gmail.com 

Zgłoszenia również w dniu zawodów. 

6. System rozgrywek:  

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 5  rund  granych tempem 10 

minut na partię dla zawodnika + 5 sekund za każde wykonane posunięcie. Na turnieju obowiązują 

aktualne zasady FIDE oraz kodeks szachowy PZSzach. 

8. Harmonogram turnieju:  

 9.30 do 10.00 – potwierdzenie udziału w Turnieju, ew. zgłoszenie do udziału; 

 rozpoczęcie I rundy o godz. 10.15;  

 13:30 - uroczyste zakooczenie 

9. Nagrody i wyróżnienia: Rodziny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary, dyplomy i  

upominki dla każdej drużyny.  

10. Sędziowanie: Zawody prowadzi sędzia Pan Andrzej Jaśkowiec. 

11. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie wprowadzanie zmian do 

regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji. 
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