
       
 

 
 

II TURNIEJ POD PATRONATEM PGE GEiK 

 

 
ORGANIZATOR: 
Miejski Klub Szachowy w Rybniku 
Bank PEKAO SA o/Rybnik 88 1240 4357 1111 0000 5317 0613  
mkszrybnik@o2.pl   
tel:  501-469-719, 793-165-350  po godz. 15.00 
 

TERMIN I MIEJSCE:  

02.10.2021r. - Turniej eliminacyjny MOSiR w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 40/42 

03.10.2021r. - Turniej finałowy MOSiR w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 40/42 

 

Turniej eliminacyjny:  

W turnieju eliminacyjnym mogą wziąć udział zawodnicy do II kategorii szachowej damskiej i III kategorii męskiej. Do 

turnieju finałowego awansuje pięcioro  najlepszych zawodników. Liczba miejsc ograniczona 34. 

Turniej finałowy:  

W turnieju finałowym  biorą udział zawodnicy od I kategorii damskiej i II kategorii męskiej. Liczba miejsc ograniczona 
29 osób + 5 zawodników z turnieju eliminacyjnego. 

SYSTEM ROZGRYWEK:  

Turniej eliminacyjny: system szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut na zawodnika. 

Turniej finałowy: system szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut na zawodnika. 

TERMINARZ ROZGRYWEK: 
Turniej eliminacyjny 02.10.2021r. Godzina rozpoczęcia I rundy: 10.00. 
                                                             Zakończenie - 10 minut po ostatniej partii. 

Turniej finałowy 03.10.2021r. Godzina rozpoczęcia I rundy: 10.00. 
Zakończenie - 10 minut po ostatniej partii. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału elektronicznie na stronie www.chessarbiter.com lub drogą 
mailową na adres sędziego głównego   patrycjusz.cieslak@gmail.com (tel.691210297) do dnia 
30.09.2021r. godzina 16.00 , oraz opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł, zawodnicy MKSz Rybnik 10zł 
(zawodnicy, którzy awansowali do turnieju głównego opłacają tylko raz wpisowe).  
Wpisowe płatne na konto klubu Bank PEKAO SA o/Rybnik 88 1240 4357 1111 0000 5317 0613 do dnia 
30.09.2021r. 
Liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat. 

mailto:mkszrybnik@o2.pl
http://www.chessarbiter.com/
mailto:patrycjusz.cieslak@gmail.com


Pierwszeństwo udziału w zawodach mają zawodnicy Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku. 

 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów, komunikatu organizacyjnego 
oraz wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach 
związanych z turniejem i działalnością Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku zgodnie z rozporządzeniem 
RODO  – szczegółowe informacje w  załączniku nr 1. Administratorem danych jest Miejski Klub Szachowy  
w Rybniku. Zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, 
umieszczaniem ich na  stronach internetowych i w mediach, w celach promocji turnieju oraz działań 
Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku. 
 
NAGRODY :  

Turniej eliminacyjny: 

 I miejsce - puchar+medal 

II miejsce - puchar+medal  

III miejsce - puchar+medal 

IV miejsce - medal 

 V miejsce - medal  

VI miejsce - medal 

Pierwsza 10 otrzyma  nagrody rzeczowe w postaci okolicznościowych paczek. 
 

Turniej finałowy: 

      I miejsce - bon o wartości 100zł   

      II miejsce - bon o wartości 80zł  

      III miejsce - bon o wartości 50zł  

Dodatkowe nagrody: 

• puchar dla najlepszego zawodnika do lat 10 

• puchar dla najlepszego zawodnika do lat 12 

 

USTALENIA KOŃCOWE:  

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, oraz ostatecznej interpretacji powyższego 

komunikatu. 

2. W związku z panująca pandemią koronawirusa organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk. Sprzęt 

szachowy zostanie zdezynfekowany. Opiekunowie i trenerzy nie będą mogli przebywać w sali gry.  

 

 

Prezes MKSz Rybnik 

P

a

w

e

ł

 

K

Dell
Prostokąt

Dell
Prostokąt


