
 
 
 
IX NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY 
RZESZÓW 27 – 31 grudnia 2021 r. oraz 6 – 9 styczeń 2022 r. 
 
 

I. Organizator: Roman Wąsik 
 Współorganizator: Rzeszowski Dom Kultury 
 Partner: Rzeszowski Klub Szachowy 

 
II. Cel: 

• popularyzacja szachów wśród mieszkańców Rzeszowa, 
• umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań, 
• wyłonienie najlepszych szachistów. 

 
III. Termin i Miejsce: 

Turniej zostanie rozegrany w dniach 27 – 31 grudnia 2021r. - Grupa B – oraz  6 – 9 stycznia 
2022 r  - Grupa A. 

 
Miejsce Turnieju: Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście, ul. Staromiejska 43a, Rzeszów. 

 
Odprawa techniczna: 

• w dniu 27.12. 2021 r. godz. 9:45 - Grupa B  
• w dniu 06.01.2022r.godz 8:45 - Grupa A 

 
IV. Uczestnictwo: 

 
Grupa A - gracze z rankingiem polskim Fide  1700 punktów i wyższym. 
Jeżeli po terminie 2 stycznia 2022 r. Organizator będzie dysponować wolnymi miejscami, może 
przyjąć do turnieju graczy z niższymi kategoriami szachowymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Runda 6.01.2022 godz. 9:00 
II Runda 6.01.2022 godz. 13:00 
III Runda 6.01.2022 godz. 17:00 
IV Runda 7.01.2022 godz. 10:00 
V Runda 7.01.2022 godz. 14:00 
VI Runda 8.01.2022 godz. 10:00 
VII Runda 8.01.2022 godz  14:00 
VIII Runda 30.12.2021 godz.   9:00 
IX Runda 31.12.2021 godz 13 :00 



 
Grupa B – gracze z rankingiem polskim  Fide do 1700 pkt. oraz Juniorzy i Juniorki 
urodzeni w roku 2007 i młodsi. 

 
I Runda 27.12.2021 godz. 10:00 
II Runda 27.12.2021 godz. 13:30 
III Runda 28.12.2021 godz.   9:00 
IV Runda 28.12.2021 godz. 12:30 
V Runda 29.12.2021 godz.   9:00 
VI Runda 29.12.2021 godz. 12:30 
VII Runda 30.12.2021 godz.   9:00 
VIII Runda 30.12.2021 godz. 12:30 
IX Runda 31.12.2021 godz.   9:00 

 
Zakończenie Turnieju: 31 grudnia 2021 r., godz. 12:30 - Grupa B 
Zakończenie Turnieju: 9 stycznia 2022 r., godz. 16:30 - Grupa A 

 
V. Zapisy: 

Warunkiem przyjęcia do Turnieju jest dokonanie opłaty wpisowej na numer rachunku 
bankowego Rzeszowskiego Klubu Szachowego: 42 9162 0000 2001 0015 2057 0001,  
lub gotówką u Organizatora. 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Turnieju jest umieszczenie zawodnika na liście 
startowej, na stronie internetowej Chessarbiter.com oraz adnotacja o dokonaniu opłaty 
startowej. 
Kontakt z Organizatorem: tel. 792 183 588  e-mail: wasikroman21@gmail.com 

 
 
 

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona do 60 osób, pierwszeństwo udziału mają gracze, którzy 
opłacą wpisowe. Po przyjęciu odpowiedniej ilości graczy lista startowa zostanie zamknięta. 
Dopiero adnotacja na stronie turniejowej o dokonaniu opłaty startowej jest potwierdzeniem  
o przyjęciu zgłoszonego gracza do Turnieju. 
Osoby, które opłacą wpisowe, a nie będą mogły wziąć udziału w Turnieju i zgłoszą ten fakt  
w terminie do 20 grudnia 2021 r. w formie mailowej lub telefonicznie otrzymają zwrot opłaty 
wpisowej.  

 
VI. System i tempo gry: 

1. System szwajcarski na dystansie 9 rund. 
2. Tempo gry w Grupie A: 1,5 godz. na zawodnika + 30 sek. na ruch.  
3. Tempo gry w Grupie B: 1 godz. na zawodnika + 30 sek. na ruch. 
4. W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.  
5. Sędzią Głównym Turnieju będzie Roman Wąsik, Sędzia Klasy FA. 
6. Sędziów asystentów powołuje Sędzia Główny. 

 
VII. Wpisowe: 

Wpisowe do Turnieju  
Grupie A  - 100,00 zł (zawiera opłatę rankingową) 
Grupie B   - 70,00 zł (zawiera opłatę rankingową) 

 
Dla członków Rzeszowskiego Klubu Szachowego  

         Grupa A -80,00 zł (zawiera opłatę rankingową) 
         Grupa B -50,00 zł (zawiera opłatę rankingową) 
 
 
 
 



 
VIII. Nagrody: 

 
Grupa A  - 1 Miejsce -1000zł 
Nagrody finansowe dla 30 % uczestników. W tym dla najwyżej sklasyfikowanego 
zawodnika z rankingiem Polskim 1800pkt. i 2000pkt. oraz najwyżej sklasyfikowanego 
reprezentanta Rzeszowskiego Klubu Szachowego i najwyżej sklasyfikowanej kobiety. 
Nagrody nie mogą być łączone. 
Ostateczna wysokość nagród i lista nagród dodatkowych zostanie ogłoszona po 
zakończeniu 3 Rundy. 

 
Grupa B  - 1 Miejsce  400zł 
Nagrody finansowe dla 25 % uczestników. W tym dla najwyżej sklasyfikowanego 
zawodnika z III kat. z IV kat. i w grupie z V kat. + bk dla najwyżej sklasyfikowanego 
reprezentanta Rzeszowskiego Klubu Szachowego oraz uczestnika zajęć w Rzeszowskim 
Domu Kultury. 
Nagrody nie mogą być łączone. 
Ostateczna wysokość nagród i lista nagród dodatkowych zostanie ogłoszona po 
zakończeniu 2 Rundy. 

 
IX. Zakwaterowanie: 

Organizator nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia. 
 

X. Inne uwagi: 
• każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym               

niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa 
partię, 

• zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry                 
w szachy, 

• obowiązują przepisy gry FIDE, 
• za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki 

delegujące lub rodzice/prawni opiekunowie, 
• opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie                    

z klubów, 
• prawo interpretacji przepisów gry oraz Regulaminu należy do Sędziego Głównego, 
• zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) z chwilą 

zgłoszenia swojego udziału do Turnieju, wyraża zgodę na: 
➢ przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest 

Organizator oraz Współorganizator wydarzenia,  do celów związanych  

z organizacją niniejszego Turnieju, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r,(załącznik nr 1). 

➢ wykorzystanie przez Organizatora i Współorganizatora swojego wizerunku - 

zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w konkursu i przenosi na Organizatora 

oraz Współorganizatora , w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie 

wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem. 

 
 
 
Serdecznie zapraszamy. 


