
R E G U L A M I N 

 
XXX Memoriału im. Tadeusza Nowickiego w szachach 

 
 

1. Organizatorem turnieju jest sekcja szachowa LZS Przyjma, Urząd Miejski w Golinie, Starostwo 
Powiatowe w Koninie, przy współudziale innych organizacji, które zostaną podane przed 
otwarciem turnieju. 

2. Turniej przeprowadzony zostanie w dniu 13 grudnia 2015 roku o godz. 1000
                                       

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie 
Zapisy do turnieju przyjmowane będą od godz. 900do godz.1000 

    3.  W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział w dniu turnieju 
w godzinach zapisu i wpłacą wpisowe w wysokości 10 zł dorośli i 5 zł młodzież szkolna. 

4. Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim   kontrolowanym: 
a) kolejność numerów startowych ustalona będzie na podstawie rankingu poszczególnych 

zawodników, a przy równym, kolejność będzie ustalona alfabetycznie, 
b) turniej zostanie rozegrany w dziewięciu rundach,                                                                     
c) czas trwania jednej partii ustala się na 30 minut tj. po 15 minut dla każdego zawodnika, 
d) za wygraną partię zawodnik otrzyma 1 pkt. remis 0,5 pkt. a za przegraną 0 pkt,                   

o kolejności miejsc decydować będzie największa ilość zdobytych punktów,                               
a przy dwóch lub więcej zawodnikach, którzy zdobędą równą ilość punktów decydować 
będzie system wartościowania wyników z gry (wydruk komputerowy). 

 
   5.    Nagrody 
    

     - I  miejsce  – Puchar Starosty Konińskiego, 
 - II miejsce  – Puchar Burmistrza Goliny, 
 - III miejsce -  Puchar Przewodniczącego LZS Przyjma, 
     - I – X miejsce   - nagrody rzeczowe, 
 - I-III miejsce w kat. Szkoły Podstawowe – Puchar + nagroda  

- I-III miejsce w kat. Gimnazjum – Puchar + nagroda 
- I-III miejsce w kat. Szkoły Ponadgimnazjalne – Puchar + nagroda 
- dla najlepszego zawodnika LZS Przyjma, 

          - w miarę możliwości finansowych mogą być ufundowane jeszcze inne nagrody, które 
podane będą przed otwarciem turnieju. 

 
          UWAGI KOŃCOWE  
 

Zawodnicy zrzeszeni w klubach zobowiązani są dostarczyć na dwóch zawodników jeden 
komplet szachów wraz z zegarem ( w przeciwnym razie  z braku sprzętu mogą być nie 
dopuszczeni do turnieju), a pozostali zawodnicy w razie  posiadania w/w sprzętu są              
proszeni o jego dostarczenie. W miarę możliwości każdego klubu szachowego prosimy                              
o przywiezienie dodatkowych kompletów szachów i zegarów. 
W czasie trwania turnieju na sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 
Nie ujęte w regulaminie sprawy będą wyjaśnione przez organizatorów w czasie trwania 
turnieju. 
Koszty przejazdu pokrywają kluby delegujące. 
 
          Organizatorzy 


