
Komunikat organizacyjny turnieju szachowego  

 

1 I. ORGANIZATORZY  

- MLKS Ostródzianka Ostróda  

- Osiedlowy Dom Kultury przy SM „Jedność” w Ostródzie  

 

2 II. CEL TURNIEJU  

- Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców regionu  

Warmii i Mazur, a także wszystkich zainteresowanych szachistów z kraju i zagranicy.  

- Upamiętnienie postaci Zbigniewa Szporko  

 

3 III. TERMIN I MIEJSCE  

Turniej odbędzie się w sobotę 5 października 2019 r. w Osiedlowym Domu Kultury przy  

ul. Chrobrego 4 w Ostródzie  

 

4 IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY  

System szwajcarski na dystansie 7 rund, prowadzony programem ChessArbiter.  

Tempo gry: 15 min. na partię dla zawodnika lub 10 min + 5 sek.  

Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.  

Planowanych jest 6 zjazdów – trzy w 2018 i trzy na początku 2019 roku.  

 

5 V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia  

poprzez serwis turniejowy ChessArbiter lub pocztą elektroniczną na adres agentmista@wp.pl, - 

Grzegorz Miśta tel. 695 548 842, e-mail: agentmista@wp.pl, - Paweł Klimiuk tel. 535 056 390, lub e-

mail: enc0re.tlh@gmail.com do dnia  

3.10.2018. oraz opłacą w dniu turnieju wpisowe w wysokości:  

- seniorzy – 10 zł,  

- juniorzy, kobiety, weterani (ur. 1958 i starsi) – 5 zł.  

 

6 VI. NAGRODY  

 

Miejsca 1-3: Puchary oraz medale  

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju  

 

7 VII. PROGRAM TURNIEJU  

09.00-09.30 – potwierdzenie udziału  

12.40 – V runda  

09.45 – otwarcie turnieju  

13.20 – VI runda  

10.00 – I runda  

14.00 – VII runda  

10.40 – II runda  

14.40 – zakończenie turnieju  

11.20 – III runda  

12.00 – IV runda  
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8 VIII. SPRAWY RÓŻNE  

 

a. Turniej zaliczany będzie do cyklu Grand-Prix Ostródy w szachach szybkich.  

b. Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy.  

c. Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatora.  

d. Ilość oraz wysokość nagród za cały cykl zostanie podana po trzeciej kolejce.  

e. Kontakt, zgłoszenia:  

- Grzegorz Miśta tel. 695 548 842, e-mail: agentmista@wp.pl  

- Paweł Klimiuk tel. 535 056 390, e-mail: enc0re.tlh@gmail.com 
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