
 

WIELOKULTUROWY TURNIEJ SZACHOWY 

O PUCHAR BURMISTRZA BARCZEWA 
Barczewo, 21.08.2022r. 

Pod honorowym patronatem Burmistrza Barczewa Andrzeja Maciejewskiego 

 

I. ORGANIZATORZY 

➢   Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Barczewie 

➢   Urząd Miasta i Gminy Barczewo 

➢   Szkoła Szachowa „Dwie Wieże” Dominik Dymitriew 

➢   Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu – organizator cyklu Grand Prix 

➢   Patronat medialny: Radio „WARMIA” Barczewo 

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, 

       - konfrontacja szachistów w atmosferze zmagań fair-play oraz integracja braci szachowej, 

       - rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Barczewa i okolic, promocja miasta, 

       - umożliwienie wejścia na listę rankingową FIDE w szachach szybkich.   

III. TERMIN I MIEJSCE 

       Turniej odbędzie się w Niedzielę 21 sierpnia 2022r. w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie,  

były Kościół Ewangelicko – Augsburski, ul. Grunwaldzka 15. 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

       System szwajcarski na dystansie 9 rund, prowadzony programem ChessArbiter Pro. 

       Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeksu Szachowego PZSzach . 

       Tempo gry: 10’ + 5” na partię dla zawodnika. 

       TURNIEJ ZGŁOSZONY DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE DLA SZACHÓW SZYBKICH. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

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

       poprzez serwis turniejowy na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3665/ lub pocztą  

elektroniczną na adres ori49@wp.pl do dnia 18.08.2022r. oraz opłacą w dniu turnieju wpisowe w kwocie: 

❖ Seniorzy – 40 zł 

❖ Kobiety, młodzież do 18 lat – 30 zł 

❖ Mieszkańcy Gminy Barczewo – 20 zł 

W cenę wpisowego wliczony jest obiad, ciepłe i zimne napoje oraz słodki poczęstunek. 

VI. PROGRAM TURNIEJU 

 

  09.00 – 09.45 – potwierdzenie udziału+opłaty         12.40 – V runda, przerwa obiadowa 

  09.50 – otwarcie turnieju         13.40 – VI runda 

  10.00 – I runda          14.20 – VII runda 

  10.40 – II runda          15.00 – VIII runda 

  11.20 – III runda         15.40 – IX runda 

  12.00 – IV runda         16.30 – zakończenie turnieju 

 

 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3665/
mailto:ori49@wp.pl


VII. NAGRODY 

 

Nagrody główne 

I miejsce – 300 zł IV miejsce – 150 zł 

II miejsce – 250 zł V miejsce – 100 zł 

III miejsce – 200 zł                            VI miejsce – 50 zł 

Nagrody dodatkowe 

Najlepsza kobieta – 50 zł Najlepszy junior i juniorka do 10 lat – po 50 zł 

Najlepszy senior pow. 60 lat – 50 zł Najlepszy junior i juniorka do 14 lat – po 50 zł 

Najwyższy przyrost rankingu FIDE – 50 zł Najlepszy junior i juniorka do 18 lat – po 50 zł 

Najlepsza drużyna (suma punktów 5 najlepszych zawodników z jednego klubu) – 100 zł 

Nagroda losowana – 50 zł 

Klasyfikacja reprezentantów Gminy Barczewo 

I miejsce w klasyfikacji OPEN – 50 zł I miejsce w klasyfikacji JUNIOR – 50 zł 

 

VIII. SPRAWY RÓŻNE 

a. UWAGA!!! Nagrody łączą się, można otrzymać 2 nagrody (nie dotyczy nagrody losowanej oraz 

nagród w klasyfikacji reprezentantów Gminy Barczewo), 

b. Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy, 

c. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek w czasie przerwy obiadowej po V rundzie, 

a podczas trwania turnieju ciepłe i zimne napoje oraz słodki poczęstunek, 

d. Zawodnicy na czas trwania rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie, 

e. Zgłoszenie i potwierdzenie udziału w Wielokulturowym Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza 

Barczewa jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatorów, 

publikacji wizerunku w mediach społecznościowych, telewizji i prasie zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w zakresie 

RODO. 

f. Ostateczna interpretacja komunikatu oraz przepisów gry należy do sędziego i organizatorów, 

g. Kontakt, zgłoszenia: Paweł Orłowski tel. 665-654-949, e-mail: ori49@wp.pl 

 

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX WARMII I MAZUR 

W SZACHACH SZYBKICH 2022 

 

ZAPRASZAMY DO GRY 

ORGANIZATORZY 
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