
I Otwarty Turniej Szachowy Szkoły Żagle   

Turniej dla zawodników i zawodniczek urodzonych w 2003 r.  

i młodszych 

Organizator:  

Uczniowski Klub Sportowy „Żagle” 

Szkoła „Żagle” 

Cel: 

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży 

Termin i miejsce rozgrywek:  

9 IV 2016 r. godz. 10.00 (planowany start rundy 1) 

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Żagle, Warszawa-Wawer,  

ul. Pożaryskiego 28 (wejście od ul. Żegańskiej) 

Zapisy: 

Drogą elektroniczną do 7 kwietnia 2016 r. 

Zgłoszenie do turnieju można dodać na stronie: www.chessarbiter.com lub przesłać na 

adres e-mail: mariusz.tkaczyk@sternik.edu.pl podając imię i nazwisko zawodnika, pełną 

datę urodzenia, kategorię szachową (jeśli posiada) i przynależność do klubu. 

W dniu turnieju zapisy będą prowadzone od 9.00 do 9.30 w przypadku wolnych miejsc 

(liczba miejsc ograniczona do 80). 

Weryfikacja zawodników od 9.30 – 9.50. Po tej godzinie zawodnicy, którzy nie 

potwierdzą przybycia będą wycofani z kojarzenia rundy 1. 

System rozgrywek i tempo gry: 

7 rund systemem szwajcarskim, 15 minut na partię dla zawodnika 

Warunki uczestnictwa: 

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zawodnicy bez kategorii lub posiadający 

kategorię szachową urodzeni w 2003 roku lub młodsi. 

Wpisowe: 

20 zł od zawodnika, w przypadku rodzeństwa – 15 zł od zawodnika 

Opłata gotówką podczas weryfikacji zawodników. 

Nagrody 

Puchary i medale dla pierwszych trzech osób - rocznik 2003 – 2006 

http://www.chessarbiter.com/
mailto:mariusz.tkaczyk@sternik.edu.pl


Puchary i medale dla pierwszych trzech osób - rocznik 2007 i młodsi 

Nagroda dla najmłodszego chłopca i najmłodszej dziewczynki na turnieju. 

Medal dla najlepszego zawodnika w danym roczniku 

Dyplom dla każdego uczestnika zawodów. 

Sędzia turnieju: 

Adam Nojszewski 

Postanowienia końcowe: 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego 

zawodów. 

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie zdjęć z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych, które 

będą zamieszczone na stronie www.ukszagle.pl  

Dzieci na czas turnieju przebywają pod opieką dorosłych (rodziców lub opiekunów). 

W czasie zawodów będzie czynny bufet. 

 

Serdecznie zapraszamy 

http://www.ukszagle.pl/

