
REGULAMIN
XV TURNIEJ SZACHOWY

O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI
Limanowa2021

1. Organizatorzy:

- Limanowski Dom Kultury – ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa

- LKS Płomień LIMANOWA – sekcja szachowa – ul. M Dudka 12, 34-601 Limanowa

2. Cel zawodów:

- popularyzacja gry w szachy w mieście Limanowa i powiecie limanowskim,

- uczczenie 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 107. Rocznicy pobytu

Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Limanowskiej,

- wyłonienie najlepszych szachistów miasta Limanowa wśród  dzieci i młodzieży,

-  wznowienie  rozgrywek  po  2015  roku,  kiedy  miała  miejsce  XIV  edycja  Turnieju

Szachowego o Puchar Niepodległości,

- podniesienie poziomu gry, 

- rozwój intelektualny dzieci i młodzieży,  

-  ujawnianie  i  rozwijanie  zainteresowań  oraz  uzdolnień  dzieci  w  atmosferze  zdrowej

rywalizacji i współzawodnictwa.

3. Termin zawodów: 10.11.2021r, godz. 10:00

4. Miejsce zawodów: LIMANOWSKI DOM KULTURY, ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa

5. Warunki uczestnictwa:

Turniej  zamknięty,  przeznaczony  dla  mieszkańców  miasta  Limanowa  i  powiatu

limanowskiego.  Zgłoszenia  należy  dokonać  poprzez  przesyłanie  mailowo  na  adres:

biuro@ldk.limanowa.pl,  osobiście  lub  pocztą  tradycyjną  (decyduje  termin  otrzymania

przesyłki przez odbiorcę) na adres organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty

zgłoszenia. (załącznik nr 1).  

mailto:biuro@ldk.limanowa.pl


Razem z kartą zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowej: 10 zł/osoba (uczniowie, studenci,

emeryci:  5  zł)  –  50%  wpisowego  zwiększa  pulę  nagród.  Opłaty  można  dokonać  w

sekretariacie LDK lub na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury:  54 8804 0000

0000 0024 5906 0001.

W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

(w  treści  wiadomości  należy  podać:  imię  i  nazwisko,  datę  urodzenia,  ewentualnie

ranking/kategorie szachową).

W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego, na sali gry w zależności od

obowiązujących przepisów pandemicznych może być obowiązek przebywania w maseczce.

Uczestnicy turnieju, którzy nie ukończyli 18. roku życia muszą posiadać zgodnie z RODO

zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2021 roku o godz. 15:00.  

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  Bezpośrednio przed grą w

dniu zawodów zgłoszenia  nie  będą przyjmowane!

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

5. System rozgrywek i tempo gry:

Turniej rozgrywany będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund, czas gry 15 minut

dla zawodnika na partię. Rozpoczęcie zawodów 10 listopada  2021 o godz. 10:00 (jeśli turniej

będzie przebiegać sprawnie to będzie runda po rundzie). Harmonogram poszczególnych rund:

I runda – 10:00

II runda – 10:35

III runda – 11:25

IV runda – 12:05

V runda – 13:05

VI runda – 14:05

VII runda – 15:00

Zakończenie około godz. 16:30



Przepisy gry:  

P’15 = szachy szybkie

Tempo gry : P'15

Ilość rund 7                                                                                         

  Kategorie wiekowe :   
MŁODZIK 
- urodzeni w 2009 r. i później 

OPEN
- urodzeni w 2008 r. i wcześniej

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują upominki dla wszystkich uczestników turnieju, a dla zdobywców

I,  II  i  III  miejsca  w  każdej  z  kategorii  wiekowych  z  podziałem  na  płeć  uczestnika

przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma również dyplom

uczestnictwa oraz za zdobyte miejsce.

 

 

8. Uwagi końcowe:

- obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego,

- prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego, którego decyzje są

ostateczne;

- decyzje sędziego podczas trwania turnieju są ostateczne;

-  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  niezbędnych  zmian  organizacyjnych

i regulaminowych w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju;

- osoby niepełnoletnie podczas trwania Turnieju znajdują się pod stałą opieką prowadzących

zawody;

- w związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie

z  aktualnymi  wytycznymi  Ministerstwa  Zdrowia,  Ministerstwa  Sportu  oraz  Polskiego

Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych;

- na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.
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