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1/ ORGANIZATORZY: 

 

Opolski Związek Szachowy we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym 

Dyrektor turnieju: Waldemar Taboła  e-mail: wtabola@gmail.com  tel. 660 661 025 

 
 

 2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 
 
Zawody odbędą się w O.W. „Chrobry” https://www.gorzelanny.pl/hotel-chrobry/ w dniach: 

30.11 – 06.12.2020 r. /grupy A i B / - odprawa w dniu 29.11 o godz. 20.00 

jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Polski do lat 20 /ośrodek oddalony o ok. 250 m od 

„Sudetów”/ 

 

 3/ WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
Turniej ma charakter otwarty, warunkiem udziału jest terminowe zgłoszenie oraz wniesienie 

opłaty startowej w wysokości: 

- Open A 120 zł /w tym opłata rankingowa/ - zgłoszony do oceny rankingowej FIDE 

- Open B 60 zł   

Koszt zakwaterowania i wyżywienia  wynosi  110 zł za dobę (7 dni x 110 zł = 770 zł/). 

Zakwaterowanie w pokojach 2-3-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w O.W. 

„Chrobry” w Pokrzywnej.  

Opłatę startową oraz za pobyt należy wnieść na konto Opolskiego Związku Szachowego lub 
gotówką w dniu przyjazdu. 
 

PKO BP S.A. o/Opole 
22 1020 3668 0000 5802 0153 3140 

 
Zawodnicy, którzy zgłosili się do IMP 20 lub IMPK 20 oraz wnieśli opłaty, mogą przenieść się do turnieju 

OPEN, bez konieczności wycofywania wpłat. Wystarczy zawiadomienie do dyrektora turnieju, rozliczenie 

nastąpi pomiędzy organizatorem a PZSzach. 

 

 4/ ZGŁOSZENIA: 

 

Zgłoszenia do turnieju do dnia 26.11. 2020 r. 

 
5/ SYSTEM ROZGRYWEK: 
 

Turniej zostanie rozegrany w 2 odrębnych grupach: 

1. Grupa A – OPEN FIDE - 9 rund P-90'+30” - 7 dni  

https://www.gorzelanny.pl/hotel-chrobry/


/w ramach turnieju A zostaną wyodrębnione klasyfikacje najlepszych zawodników  
z województwa opolskiego w następujących kategoriach wiekowych:  
- do 14 lat – rocznik 2006 i młodsi, chłopcy i dziewczęta osobno 
- do 16 lat – rocznik 2004 i młodsi, chłopcy i dziewczęta osobno 
- do 18 lat – rocznik 2002 i młodsi, chłopcy i dziewczęta osobno 

 
2. Grupa B – Turniej dzieci do 12 lat /rocznik 2008 i młodsi/ 9 rund P-90'+30” - 7 dni 

/w ramach turnieju B zostaną wyodrębnione klasyfikacje w grupach wiekowych do 10 lat – rocznik 
2010 i młodsi oraz do 8 lat – rocznik 2012 i młodsi/ 

 

 6/ NAGRODY: 
 
Grupa A 

Miejsce Nagroda pieniężna  
(w PLN) 

Inne 

I 800 Puchar i dyplom 

II 600 Puchar i dyplom 

III 500 Puchar i dyplom 

IV 400 Dyplom 

V 300 Dyplom 

VI 200 Dyplom 

Najlepszy zawodnik z numerem start.11-20 100  

Najlepszy zawodnik z numerem start.21-30 100  

Itd. - dla każdej pełnej dziesiątki 100  
Dodatkowo nagrody dla 3 najlepszych reprezentantów woj. opolskiego: 300 zł – 200 zł – 100 zł, 
nagrody te mogą być łączone z nagrodami w turnieju głównym. 
 

Grupa B puchary za miejsca 1-3, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 dla zawodników  

w grupach wiekowych określonych w pkt. 5, nagrody dla najlepszych dziewcząt oraz dyplomy 

dla wszystkich uczestników. 

 

7/ INNE: 
 
Nieobecność na odprawie technicznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie możliwa jest po 

uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW:  

Data Grupy  A i B Grupa  B 

30.11 poniedziałek 9.30 I runda 9.30 I runda 

15.00 II runda 15.00 II runda 

01.12 wtorek 9.30 III runda 9.30 III runda 

02.12 środa 9.30 IV runda 9.30 IV runda 

15.00 V runda 15.00 V runda 

03.12 czwartek 15.00 VI runda 15.00 VI runda 

04.12 piątek 15.00 VII runda 15.00 VII runda 

05.12 sobota 15.00 VII runda 15.00 VII runda 

06.12 niedziela 9.00 VII runda 9.00 VII runda 

14.00 zakończenie 14.00 zakończenie 

 
 



• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian  
w komunikacie. 

• Zawody mogą zostać odwołane, jeżeli zmienią się regulacje prawne, dotyczące 
zagrożenia epidemiologicznego 

•     W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania 
zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące  wytyczne Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku 
Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać 
zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej oraz 
zobowiązani są do zakwaterowania w ośrodku wskazanym przez 
organizatora, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów. 

 
 

Prezes Opolskiego Związku Szachowego 
 

      / -  / 
 
Waldemar Taboła 


