
                

 

Międzynarodowy Łódzki Festiwal Szachowy 2017 

 

 

Otwarty Turniej o Puchar Prezesa  

Polskiego Związku Szachowego  

Adama Dzwonkowskiego   

 

 Mistrzostwa Polski Branży Okiennej  

 

Łódź 9 grudnia 2017  

                                   

ORGANIZATORZY I SPONSORZY: 

-Polski Związek Szachowy  

-Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

-Firma „Urban”   - Maszyny i Urządzenia do produkcji Stolarki Okiennej  

-Firma „Geze Polska „Sp. z .o.o. -Producent okuć okiennych i drzwiowych  

-Firma „Ottimo – Systems „ –Technologia retuszu uszkodzeń  

-Firma Doradczo-Szkoleniowa „Witalni”  

-Łódzka Akademia Szachowa 

-Firma i Klub Szachowy „RPW Okucia Budowlane” 

-Stowarzyszenie „Łódzka Liga Szachowa” 

-Biuro Architektoniczne Arch-EF Studio 



 

PATRONAT MEDIALNY : 

- portal internetowy  Oknonet.pl 

 

CEL ZAWODÓW: 

-Promocja szachów w Polsce  

-Promocja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego  

-Promocja miasta Łódź 

-Integracja środowiska szachowego  

-Promocja dyscypliny szachy w różnych grupach społecznych i środowiskowych 

-Wyłonienie Mistrza Polski Branży Okiennej na rok 2017  

 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

Turniej rozegrany zostanie w dniu 9 grudnia 2017 r. (sobota) w Łodzi na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ul.POW 3/5 (Sala Rady Wydziału –
C140) 

Rozpoczęcie turnieju – godz. 11:00  (Biuro zawodów czynne od godziny 10:00) 

Po 4-tej  rundzie będzie przerwa obiadowa (45 minut )- na miejscu jest stołówka . 

Zakończenie turnieju– około godz.17:30 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W turnieju mogą wystartować wszyscy chętni bez względu na prezentowany poziom 
gry.Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie i dokonanie przelewu wpisowego do 4 
grudnia  

w wysokości 30 zł  na konto :  RPW  Okucia Budowlane (nr konta 40 1140 2017 0000 
4802 0377 6234, siedziba 91-358  Łódź ,ul.Jeziorna 10 ). 

W tytule przelewu należy dopisać IMIĘ I NAZWISKO ,nazwę turnieju do którego jest 
zgłoszony zawodnik . 

Wpisowe po dniu 4 grudnia wzrasta do  40 zł. (pod warunkiem wolnych miejsc) 

Arcymistrzowie i Arcymistrzynie oraz zawodnicy i zawodniczki z rankingiem powyżej 2500 
ELO nie płacą wpisowego. 

 

 

W Mistrzostwach Polski Branży Okiennej mogą brać udział : 



1.Właściciele ,członkowie Zarządu i Rad Nadzorczych ,pracownicy bezpośrednio związani 
z Branżą Okienną zajmujący się : 

-produkcją ,dystrybucją , i montażem stolarki otworowej 

-produkcją ,dystrybucją profili ,okuć ,szyb okiennych ,wzmocnień profilowych i innych 
akcesorii okiennych  

-produkcją maszyn i urządzeń do produkcji stolarki otworowej  

2.Redaktorzy periodyków okiennych i portali internetowych związanych z Branżą Okienną  

    (emeryci ,renciści oraz dzieci wymienionych osób )  

    

 

 SYSTEM ROZGRYWEK: 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund 

Tempo gry 10 minut plus 5 sekund dla zawodnika na rozegranie partii. 

 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą chessarbitra  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5768/ 

lub pocztą elektroniczną na adres: k.rawcz@rpwokucia.pl najpóźniej do dnia 4 grudnia 
2017r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, 
ranking, przynależność klubową  lub miasto, dokładną datę urodzenia.Dla uczestników 
Mistrzostw Polski Branży Okiennej dodatkowo wymagane jest podanie nazwy firmy z 
branży okiennej ,którą zawodnik reprezentuje ,adresu mailowego , wypełnieniu 
specjalnego druku dostępnego u organizatorów i posiadanie dokumentu tożsamości. 

 

NAGRODY: 

- I miejsce   - 1200 zł + Puchar  Prezesa Polskiego Związku Szachowego  

                                      Adama Dzwonkowskiego 

- II miejsce  - 900 zł  

- III miejsce - 600 zł  

- IV miejsce - 500 zł 

- V miejsce  - 400 zł 

- VI miejsce - 300 zł 

-VII miejsce - 200 zł  

-VIII miejsce - 100 zł 

-IX  miejsce - 100 zł  

-X miejsce   - 100 zł 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5768/
mailto:k.rawcz@rpwokucia.pl


-XI miejsce  - 50 zł 

-XII miejsce - 50 zł 

-XIII miejsce -50 zł 

-XIV miejsce -50 zł  

-XV miejsce  -50 zł  

 

NAGRODY DODATKOWE 

Dla najlepszej zawodniczki  -150 zł  

 

Dla zawodników do rankingu 1800 ( Krajowy i ELO ) 

I miejsce   - 200 zł  

II miejsce   -150 zł  

III miejsce  -100 zł 

IV miejsce – 50 zł 

V miejsce  - 50 zł 

 

Nagroda losowana na Turnieju w wysokości 100 zł . 

Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizcji w danej grupie co 
najmniej 3 zawodników lub zawodniczek . 

 

Wysokość nagród podawana jest w kwotach brutto.Zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w Polsce ,nagrody powyżej 760 zł są opodatkowane w wysokości 10%. 

 

Nagrody finansowe w turnieju nie są  łączone. 

 

 

 

NAGRODY W  MISTRZOSTAWCH  POLSKI  BRANŻY OKIENNEJ  

- I miejsce   -  Tytuł  Mistrza Polski Branży Okiennej na rok 2017  , 

                     -  Puchar za zdobycie  Mistrzostwa Polski. 

                     -  Nagroda finansowa w wysokości 500 zł ,  

                     - Nagroda Specjalna - zaproszenie na szkolenie otwarte firmy „WITALNI” 

 



 

- II miejsce   - Tytuł  Vice-Mistrza Polski Branży Okiennej na rok 2017   

                    -  Puchar za zdobycie  V-ice Mistrzostwa Polski 

                    - Nagroda finansowa w wysokości 400 zł  

                    - Nagroda Specjalna - zaproszenie na szkolenie otwarte firmy „WITALNI” 

 

- III miejsce - Puchar za zdobycie III miejsca Mistrzostw Polski Branży Okiennej na  

                      rok 2017  

                    - Nagroda finansowa w wysokości 300 zł  

                    - Nagroda Specjalna - zaproszenie na szkolenie otwarte firmy „WITALNI” 

 

                  

- IV miejsce - 200 zł  plus pamiątkowy medal  

- V miejsce  - 100 zł  plus pamiątkowy medal  

 

   Każdy z nienagrodzonych uczestników Mistrzostw Polski Branży Okiennej  otrzyma 
pamiątkowy medal i dyplom . 

Zawodnik nagrodzony w MP Branży Okiennej może otrzymać również  nagrodę główną 
pod warunkiem zajęcia nagrodzonego miejsca . 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie 
komputerowe. Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie 
odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację lub rodzic dziecka. 

 

O przyjęciu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń . 

Na miejscu będzie czynny bufet . 

Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych . 

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair –play oraz kultury osobistej i ciszy na sali 
gry.W stosunku do zawodników ,którzy nie zastosują się do powyższych zasad sędziowie  

mają prawo orzekać  następujące kary : 

1.upomnienie  

2.wykluczenie z kojarzenia następnej rundy  

3.wykluczenie z turnieju  



Uczestnicy biorący udział w Turnieju wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie 
podanych przez siebie danych osobowych przez organizatorów  w celach 
sprawozdawczych i promocyjno –marketingowych ,związanych z ich działalnością na 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników 
po przekroczeniu 120 osób . 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów 
audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju . 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie . 

O wszelkich sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator lub Sędzia Główny  

 

Paweł Flis         (Dyrektor Turnieju)                 p.flis@rpwokucia.pl 
 
 

Karol Rawicz    (Z-ca Dyrektora Turnieju)       k.rawicz@rpwokucia.pl    (tel.519 608 350) 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/LodzkaAkademiaSzachowa/ 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY I SPONSORZY: 

 

mailto:p.flis@rpwokucia.pl
mailto:k.rawicz@rpwokucia.pl
https://www.facebook.com/LodzkaAkademiaSzachowa/


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 


