
IX OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY  
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo 
Pierwoszyno, 25.11.2018 r.  
 
REGULAMIN 
  

1. CEL TURNIEJU 

• Popularyzacja gry szachowej w środowisku lokalnym – Gminy Kosakowo, a także na terenie Pomorza.  
• Promocja regionu Gminy Kosakowo.  

• Wyłonienie Mistrza Szachowego Gminy Kosakowo.  
 

2. ORGANIZATOR 

• Wójt Gminy Kosakowo  

• Sędzia Główny Turnieju - Marzena Gajlewicz – Body&Mind Edukacja Rozwój Aktywność.  
 

3. TERMIN I MIEJSCE 

• Dom Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11 (Gmina Kosakowo).  

• 25.11.2018 r. (niedziela), godz. 9:30.  
 

4. ZGŁOSZENIA 

• telefon: 606 940 872 - do dnia 22.11.2018 r. do godz. 16:00.  

• e-mail: szachy.mgajlewicz@gmail.com - do dnia 22.11.2018 r. do godz. 16:00.  

• Obowiązuje wpisowe w wysokości:  juniorzy i młodsi – 10 zł, seniorzy – 20 zł.  

• Wpisowe przeznaczone zostanie na nagrody pieniężne dla finalistów Turnieju w kategorii Open (należy opłacić w 
biurze zawodów w dniu Turnieju).  
• Liczba miejsc jest ograniczona.  
 

5. SYSTEM, PRZEPISY 

• System szwajcarski, 7 rund, tempo: 2×15 minut na partię.  

• Przepisy gry według kodeksu szachowego PZSzach (gra przyspieszona).  
 

6. NAGRODY 

• W grupach wiekowych: 

Dzieci – nagrody rzeczowe, statuetki, dyplomy.  

Juniorzy młodsi – nagrody rzeczowe, statuetki, dyplomy.  

Juniorzy starsi – nagrody rzeczowe, statuetki, dyplomy.  

Open – nagrody pieniężne, statuetki, dyplomy.  

Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa, statuetka, dyplom.  

Najlepszy zawodnik Gminy Kosakowo – nagroda rzeczowa, statuetka, dyplom.  
 
• Organizator zastrzega sobie w zależności od okoliczności możliwość wprowadzenia zmian w zasadach podziału 
kategorii i nagród.  
• Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany przed rozpoczęciem IV rundy.  
 

7. TERMINARZ 

• 25.11.2018 r., 09:30 –09:45 – zapisy.  

• 25.11.2018 r., 10:00 – uroczyste otwarcie Turnieju.  

• 25.11.2018 r., 10:15 –14:00 – rozegranie I – VII rundy.  

• 25.11.2018 r., 14:00 –14:30 – zakończenie Turnieju.  
 

8. ORGANIZACYJNE 

• Sprzęt szachowy zapewnia Organizator, ale dodatkowe zapewnienie sprzętu przez zawodników mile widziane.  

• Przewiduje się poczęstunek (kawa, herbata).  

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.  
 

 

Zapraszamy do udziału! 


