
Otwarty Międzynarodowy Turniej Szachowy 

XXI GRYFINO-OPEN 2019 
Festiwal młodych talentów do lat 16 

 w ramach Dni Gryfina 2019 
Z Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pana 

Mieczysława Sawaryna 
 

KOMUNIKAT 
 

1. Organizatorzy i Partnerzy 
Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion”,  

adres korespondencyjny: 74-100 Gryfino, skrytka pocztowa 10  

Kontakt: Krzysztof Rudnicki 509 820 510, e-mail: gdk.lwy@wp.pl  

- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 
- Gryfiński Dom Kultury 
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
- Starostwo Powiatowe w Gryfinie 

 

2. Termin i miejsce 

1 maja 2019, godz. 10:00 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie, ul. Łużycka 22 
 

3. System gry i zgłoszenia 
Turniej indywidualny, 9 rund systemem szwajcarskim, tempo gry P-10’+5’’. 

Turniej otwarty dla zawodników do lat 16 (rocznik 2003 i młodsi). 

Zgłoszenia online w serwisie ChessArbiter, liczba miejsc ograniczona do 120 zawodników, 

lub u organizatora: gdk.lwy@wp.pl lub SMS-em +48 509 820 510 

 

4. Sędziowanie 
Sędzia główny: p. Kazimierz Łaszewski (sędzia kl. państwowej). 

W zawodach obowiązują przepisy FIDE. 

 

http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1800/


5. Uczestnicy 
Prawo startu w turnieju mają juniorki i juniorzy do lat 16, rocznik 2003 i młodsi, bez względu                 
na stopień zaawansowania w grze, umiejętności oraz posiadaną kategorię szachową i przynależność            
klubową, po opłaceniu wpisowego do turnieju. 

Uwaga! Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

6. Wpisowe 
Wysokość wpisowego: 20 złotych (lub 5 €). 

Członkowie UKS Biały Pion z opłaconymi składkami na 2019 są zwolnieni z wpisowego. 

Wpisowe jest w całości przeznaczone na fundusz nagród i organizację turnieju. 

 

7. Nagrody 
PUCHARY za miejsca 1-6 

Nagrody główne: 

I m. 300 zł, II m. 250 zł, III m. 200 zł. IV m. 150 zł, V m. 100 zł, VI m. 50 zł 

Uwaga! Nagrodę finansową pokwitować może tylko osoba dorosła - opiekun. 

Nagrody specjalne: 

Pierwsze miejsce w grupach do lat 14, do lat 12, do lat 10, do lat 8: po 50 zł 

Najlepszy zawodnik lub zawodniczka z Gryfina, w grupach do lat 14, do lat 12, do lat 10, do lat 8:                    
po 50 zł 

Uwaga! Nagrodę finansową odebrać może tylko osoba dorosła lub opiekun. Nagrody finansowe nie             
są łączone, tzn. zawodnik zajmujący miejsce I-VI nie otrzyma nagrody za zwycięstwo w swojej              
grupie wiekowej. 

Dla zawodników okolicznościowe medale, nagrody rzeczowe, pamiątki szachowe, słodycze. 

Nagrody wręczane będą zawodnikom obecnym na zakończeniu. 

 

8. Uwagi organizacyjne 
Na miejscu bufet, grill oraz kawiarenka „Biały Pion”. 

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice i opiekunowie. 
Uczestnicy biorący udział w XXI MTS Gryfino-Open 2019 wyrażają zgodę na zbieranie i             
przetwarzanie przez organizatora turnieju podanych przez nich danych osobowych, tj. imię i            
nazwisko, szkoła, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno –           
marketingowych, związanych z jego działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu oraz          
decyzje w sprawach nie ujętych w regulaminie należą do organizatora. Organizator zastrzega sobie             
prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie. 

 
Zapraszamy do Gryfina! 


