
I Weekendowy Turniej Szachowy w Woli Zarczyckiej
24-25.06.2021r.

1. CELE:
-popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
-umożliwienie podwyższenia kategorii szachowych i rankingu

2.TERMIN, MIEJSCE, SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
- 24-25 czerwca 2021r. (sobota-niedziela), Ośrodek Kultury w Woli Zarczyckiej
godz. 9:15 – 9:45- potwierdzenie udziału. Początek godz. 10.00.
 
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim w czterech grupach rankingowych:

grupa A - na dystansie 5 rund, tempo P’60'+30’’ - ranking FIDE poniżej 2200
grupa B - na dystansie 5 rund, tempo P’60’+30’’ - ranking FIDE poniżej 1600
grupa C - na dystansie 8 rund, tempo P’30’+30’’ - ranking PZSzach 1600-1700
grupa D - na dystansie 8 rund, tempo P’30’+30’’ - ranking PZSzach 1250-1400
grupa E - na dystansie 6 rund, tempo P’15’+15’’ - ranking PZSzach 1200
grupa F – na dystansie 6 rund, tempo P’15’+15’’ - ranking PZSzach 1000

• Grupy A i B są zgłoszone do rankingu międzynarodowego FIDE
• W przypadku mniejszej ilości uczestników grupy mogą zostać połączone.
• W grupach A,B,C,D obowiązuje zapis do końca partii. W grupach E,F zapis partii nie jest 

wymagany

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, SĘDZIOWANIE
- w turniejach mogą brać udział wszyscy chętni po uprzednim zgłoszeniu internetowym lub w dniu 
turnieju w przypadku wolnego miejsca
adres turnieju: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1083/ 

Wpisowe:
 
Grupa A:

Elo 1600-2199 - 70zł
Elo < 1600 - 100zł

Grupa B: 70zł
Grupa C-F: 25zł

Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.

Sędzia główny: FA Artur Chowaniec 
tel. 506759887, e-mail: szachy.lezajsk  @gmail.com   

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1083/
mailto:arturchowaniec1993@gmail.com


4. NAGRODY (przy udziale 20 zawodników):

Grupa A

I miejsce 300zł
II miejsce 150zł
III miejsce 120zł

Najlepsza zawodniczka 100zł
Nagroda rankingowa 80zł

Nagroda dodatkowa - wynik 100% 100zł

Grupa B

I miejsce 140zł
II miejsce 120zł
III miejsce 100zł

• Puchary dla zwycięzców obu grup.
• Nagrody gwarantowane przy udziale 20 zawodników w grupach A i B, w przypadku mniejszej 

ilości uczestników ilość i/lub wysokość nagród może zostać obniżona.
• W przypadku mniejszej ilości uczestników grupy mogą zostać połączone
• Wysokość nagród zostanie podana po 1. rundzie.

Grupy C-F

I miejsce statuetka
II miejsce statuetka
III miejsce statuetka

• Nagrody rzeczowe do VI miejsca przy udziale minimum 10 zawodników w grupie. 
• W przypadku mniejszej ilości uczestników grupy mogą zostać połączone.

5. Harmonogram:

Grupa A i B

Sobota, 26 czerwca Niedziela, 27 czerwca
Potwierdzanie zgłoszeń od 9:00 IV runda 10:00

Zamknięcie listy startowej 9:45 V runda 13:00
Odprawa techniczna, otwarcie 9:45

I runda 10:00 Zakończenie turnieju 16:00
II runda 13:00
III runda 16:00

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.



Grupa C i D

Sobota, 26 czerwca Niedziela, 27 czerwca
Potwierdzanie zgłoszeń od 9:00 V runda 9:00

Zamknięcie listy startowej 9:45 VI runda 11:00
Odprawa techniczna, otwarcie 9:45 VII runda 13:00

I runda 10:00 VIII runda 15:00
II runda 12:00 
III runda 14:00 Zakończenie turnieju 17:00
IV runda 16:00

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.

Grupa E i F:

Sobota, 26 czerwca
Potwierdzanie zgłoszeń od 9:00

Zamknięcie listy startowej 9:45
Odprawa techniczna, otwarcie 9:45

I runda 10:00
II runda 11:00 
III runda 12:00
IV runda 13:00
V runda 14:00
VI runda 15:00

Zakończenie turnieju 16:00
Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.

6. Kryteria ustalania miejsc
- suma punktów
- dogrywka (przy wyniku 100%)
- Median Buchholz
- Buchholz 
- liczba zwycięstw
- bezpośredni pojedynek (dogrywka)

Dogrywka:

W przypadku gdy dwóch zawodników wygra wszystkie partie przeprowadzona zostanie dogrywka, 
dwie partie (mecz i rewanż) tempem P’3+2. Jeśli nie będzie rozstrzygnięcia przeprowadzona zostanie 
ostatnia partia, w której białe otrzymają 4 minuty i będą musiały wygrać, czarne otrzymają 5 minut 
i do zwycięstwa pojedynku wystarczy remis. Zawodnik z wyższym rankingiem elo ma prawo wyboru 
koloru, przy równym rankingu odbędzie się losowanie,



Dodatkowe informacje:
● Wzięcie udziału w turnieju i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu.

● O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z 
organizatorem i dyrektorem turnieju.

● Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 30 minut w 
stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy przegrywa partię. Dopuszcza się dwa 
spóźnienia, przy trzecim spóźnieniu zawodnik przegrywa partie.

● Zawodnik ma prawo posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne ale powinno 
zostać wyłączone i znajdować się w oddzielnej torbie lub pakunku, którego w trakcie partii nie 
można ruszać bez zgody sędziego

● Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
● Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie 

prawni lub osoby przez nich upoważnione
● Podanie przez zawodnika danych osobowych jest dobrowolne

● Dane osobowe zawodników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju

● W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą 
respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa 
Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać 
zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia 

z zawodów. 


