
Regulamin III Letnie Grand Prix 
z Ogródkiem Jordanowskim 

 
Organizator: 
 

 Świetlica Socjoterapeutyczna – Pawilon Ogrodu Jordanowskiego 
 

Sponsorzy: 
 

 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza  

Cel turnieju: 
 

 Popularyzacja szachów w pięknym mieście Krosno, 

 Integracja środowiska warcabowego wśród dzieci i młodzieży 
 

Termin turnieju: 
 

 6 lipiec 2012 r. Piątek godz.13 Start 

Miejsce turnieju 

 Letniego Grand Prix to cykl turniejów rozgrywanych przez okres wakacyjny w każdy piątek od 13 do 16 

 w Świetlicy Socjoterapeutycznej Pawilon Ogrodu Jordanowskiego Grodzka 20. 
 

 

 I. 6.07.2012 r. godz. 13
05 

    II. 13.07.2012 r. godz. 13
00 

 = Symultana  

 III. 20.07.2012 r. godz. 13
00 

    IV. 27.07.2012 r. godz. 13
00 

   

 V. 3.08.2012 r. godz. 13
00 

 
   

VI. 10.08.2012 r. godz. 13
00 

  

 VII. 17.08.2012 r. godz. 13
00

·Zakończenie III Letniego Grand Prix 
 

Terminarz 
 

12 
00 

– 12 
45

 – potwierdzanie zgłoszeń 

12 
50 

– 13 
00 

– otwarcie turnieju, 

13 
05

 – 16 
35 

- rundy I-VII, 

System rozgrywek  
 

 System szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo 15 minut, wszyscy uczestnicy grają w jednej grupie. 

 Kojarzenia komputerowe. 
 

Uczestnictwo: 
 

 W turnieju może wziąć udział, uczeń, uczennica klas, od 1-6, Szkoły Podstawowej a także Gimnazjum. 

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 06 06 2012 r. 
 

Podział na grupy wiekowe: 

 Grupa „A”  Klasy 1-3 ur. 2002 i mł. 
 

 Grupa „B”  Klasy 4-6 ur. 2001-1999 

 Grupa „C”  Gimnazjum ur. 1998-1996 

 Grupa „D”  Kategoria Dziewcząt 

Zgłoszenia 
 

 Zgłoszenia są przyjmowane poprzez serwis internetowy a także poprzez adres  e-mail:askladanowski@wp.pl, 

szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 606-527-999.  W zgłoszeniu podajemy (nazwisko, imię), 

datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową. 
 

 Liczba miejsc ograniczona do 40 uczestników, w przypadku większej liczby uczestników będzie decydowało 

pierwszeństwo w zgłaszaniu.  
 

Koszty uczestnictwa 
 

 Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. Nie będzie pobierane wpisowe 
 

Nagrody 
 

 Uczestnicy trzech pierwszych miejsc w każdej z grup otrzymają po siedmiu turniejach puchary, dyplomy + 

nagroda rzeczowa. A także wyróżnimy najmłodszego zawodnika i zawodnika „fair play”. 

 Od godziny 16 w Ogródku Jordanowskim będzie odbywać się Letnia Przygoda Serdecznie Zapraszamy.  

Sędziowanie: 
 

 Sędzią Głównym turnieju będzie Pan Adam Składanowski (II), 

 Obowiązują przepisy gry „Kodeksu Szachowego” 

 Decyzje sędziego głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. 

Inne ustalenia: 
5 

 Osoby biorące udział w Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie 

 Każdy uczestnik Turnieju obowiązany jest przestrzegać regulaminu, 

 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do organizatora, 

 

Zapisy http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2975/ 

mailto:askladanowski@wp.pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2975/

