
I GMINNY TURNIEJ SZCHOWY 

POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY MEŁGIEW 

REGULAMIN 

 
 

 

1.Organizatorzy:  

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie 

UKS Krzesimów 

GOK w Mełgwi 

 

2. Miejsce:                                                                                                                      

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi 

3. Termin:                                                                                                             
21.05.2015r (czwartek) – w godz. 10.00-14.00, zgłoszenia na turniej i 

potwierdzenie obecności do godz.9.45 

4. Cel imprezy:  

 popularyzacja „królewskiej gry”, promocja gminy Mełgiew oraz regionu, 
 propagowanie szachów wśród dzieci i dorosłych, 

 stworzenie dzieciom możliwości rywalizacji sportowej, 
 zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego, 
 wzajemne poznanie się dzieci z różnych ośrodków szachowych, 

 umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych osobom 
niepełnosprawnym, 

 wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego, 
 poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów 

5. Uczestnictwo:  

 Otwarty Turniej  – dla wszystkich chętnych bez ograniczeń rankingowych 

i wiekowych, w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum z terenu Gminy Mełgiew. 

 Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju pod opieką nauczyciela-
opiekuna grupy lub rodzica. 

 Zawodnicy mogą brać udział w turnieju za pisemną zgodą rodzica bądź 

opiekuna prawnego, którą muszą dostarczyć do nauczyciela –opiekuna 
grupy przed turniejem. 

 DOROŚLI - w turnieju mogą wziąć również udział osoby dorosłe –
zgłoszenie osobiste u organizatora. 
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6. Sędzia szachowy (II) Marcin Detiuk –  marcindetiuk@gmail.com 

7. System rozgrywek:  

Turniej rozegrany zostanie indywidualnie na dystansie 7 rund. Tempo gry 10 
-15 minut na partię dla zawodnika, w zależności od ilości zgłoszonych osób. 
Kojarzenie par ręcznie. Obowiązują aktualne przepisy szachowe oraz 

rywalizacja w duchu Fair Play. 

8. Zgłoszenia:  

 Zgłoszenia na turniej przyjmuje Pani Zofia Talarek (tel. 792-59-12-18 lub 
email: ztalarek@wp.pl) do 19.05.2015r. lub sędzia Marcin Detiuk na sali 

turniejowej w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc (ilość 
ograniczona).  

 Zgłoszenia osób niepełnoletnich przez nauczycieli, rodziców na dołączonym 
druku karty zgłoszeniowej, podpisanej przez dyrektora, nauczyciela lub 
prawnego opiekuna/rodzica. 

 

9. Nagrody:  

Dla zwycięzcy – puchar, dla najlepszych medale i nagrody rzeczowe oraz 

niespodzianki i dyplomy dla wszystkich uczestników w turnieju. Zawodnik – 

zawodniczka ma prawo otrzymać jedną wybraną nagrodę, za zajęte miejsca, 

nagrody nie przechodzą na innych zawodników. Nagrody należy odbierać 

osobiście na zakończenie turnieju, w przeciwnym razie przepadają. 

10. Uwagi końcowe: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas 
zawodów. 

2. Wszyscy uczestnicy startując w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich 

danych osobowych oraz wizerunków w relacjach z przebiegu turnieju 
zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatorów                     

i sponsorów. 

3. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny 
zawodów w porozumieniu z organizatorem. 

4.Organizatorzy zapewniają: napoje oraz słodki poczęstunek.  

                                                                                     
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!! !!! 

 

mailto:Sędzia%20szachowy%20(II)%20Marcin%20Detiuk
mailto:marcindetiuk@gmail.com
mailto:ztalarek@wp.pl

