
OTWARTE INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI
W SZACHACH SZYBKICH P-15

REGULAMIN

1. Organizatorzy:  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Borzęcinie  oraz  Małopolski  Związek
Szachowy w Krakowie.

Patronat nad turniejem
sprawuje

Wójt Gminy Borzęcin
Janusz Kwaśniak

2. Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-15 odbędą się
w dniu  3.07.2022r. (niedziela)  od godz.  10.00 w Sali  Imprez Gminnego Ośrodka
Kultury w Borzęcinie.

3. Turniej zgłoszony jest do FIDE.

4. System rozgrywek: szwajcarski na dystansie  9 rund. Czas gry na rozegranie jednej
partii wynosi 30 minut (2x15).

5. Prawo gry posiada każdy szachista zarejestrowany w centralnym rejestrze Polskiego
Związku Szachowego bez względu na posiadaną kategorię szachową, przynależność
klubową i miejsce zamieszkania.

6. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego wraz ze zmianami dotyczącymi
szachów szybkich.

7. Nagrody turniejowe: 

Dla najlepszych 5 szachistów przewidziano nagrody pieniężne w kwocie: 

I miejsce – 500 zł, IV miejsce – 200 zł,

II miejsce – 400 zł, V miejsce – 100 zł.

III miejsce – 300 zł,

Dodatkowo:

• dla najlepszej kobiety nagroda pieniężna w kwocie 100 zł,

• dla najlepszego zawodnika do II  kategorii  szachowej (rank. do 1800 włącznie)
nagroda pieniężna w kwocie 100 zł,



• dla najlepszego zawodnika do III kategorii szachowej (rank. do 1600 włącznie)
nagroda pieniężna w kwocie 100 zł.

Ponadto  przewidziano  nagrody  rzeczowe dla:  najlepszego  seniora  pow.  65  lat,
najlepszego juniora/juniorki  do lat 18,  najlepszego juniora/juniorki do 12 lat oraz
najlepszych zawodników z gminy Borzęcin.

8. Wpisowe do  mistrzostw wynosi:  30zł seniorzy,  20zł juniorzy  i  kobiety.  Wpisowe
przyjmowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie w dniu Turnieju.
Zawodnicy z gminy Borzęcin biorą udział w Mistrzostwach bez opłaty wpisowej.

9. Sprzęt szachowy w całości zabezpiecza sędzia główny.

10.Organizator zabezpieczy dla  wszystkich uczestników gorące  danie  oraz  przez  cały
czas trwania Turnieju napoje gorące, zimne, paluszki itp.

11. Przewidywany  czas  trwania  zawodów:  od  godz.  10.00  do  17.00,  (w  tym  ok.
30-minutowa przerwa na posiłek). 

12. Zawodnik, który spóźni się na I rundę, zostanie dopuszczony do Turnieju od II rundy,
pod warunkiem wolnych miejsc.

13. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego
głównego  w  celach  informacyjno-marketingowych  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie
danych  osobowych.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnego
wykorzystywania  materiałów  audiowizualnych  zrealizowanych  podczas  turnieju,
a w szczególności  zdjęć,  materiałów filmowych,  wywiadów i  nagrań  dźwiękowych
przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

14. Wyniki  turnieju  i  relacje  z  imprezy  zamieszczone  zostaną  w  lokalnych  mediach
i portalach internetowych oraz w portalach branżowych: www.chessarbiter.com oraz
www.mzszach.krakow.pl.

15. Zgłoszenia do Mistrzostw należy dokonać do dnia 1.07.2022 roku (piątek) włącznie,
poprzez  stronę  http://www.chessarbiter.com/ lub  telefoniczne  do  p. Wiesława
Kasperka tel. 14 690-85-81.

16. Organizator wspólnie z sędzią głównym Turnieju zastrzega sobie prawo ostatecznej
interpretacji niniejszego Regulaminu.

Piotr Kania

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Borzęcinie

Borzęcin, dnia 21 czerwca 2022 r.
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