
TURNIEJ Z OKAZJI 25 LECIA 
MIEJSKIEGO KLUBU SZACHOWEGO W RYBNIKU

ORGANIZATOR:
Miejski Klub Szachowy w Rybniku
Bank PEKAO SA o/Rybnik 88 1240 4357 1111 0000 5317 0613 
mkszrybnik@o2.pl  
tel:  501-469-719, po godz. 15.00
Patronat honorowy: Prezes Polskiego Związku Szachowego Jarosław Jedynak
Patronat medialny: rybnik.com.pl 

TERMIN I MIEJSCE: 
15.10.2022.  Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku  ul. Ignacego Mościckiego 3
https://www.kopalniaignacy.pl/

Turniej : 
Turniej OPEN 

Liczba miejsc ograniczona 100 zawodników - liczy się kolejność zgłoszeń.

SYSTEM ROZGRYWEK: 

System szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry: 10'+5'' (10 minut na zawodnika + 5 sekund za każde 
posunięcie).

TERMINARZ ROZGRYWEK:
15.10.2022r. 

9.45-potwierdzenie uczestnictwa
10.00-uroczyste otwarcie oraz odprawa techniczna
10.15-I runda
10.50-II runda
11.20-III runda
12.10-IV runda
12.50-V runda
13.20- VI runda
14.00- przerwa, zwiedzanie zabytkowej kopalni, zawodnicy biorący udział w zawodach za darmo, 
osoby towarzyszące zawodnikom 15 zł
14.45- rundy VII, VIII, IX
Zakończenie - 15 minut po ostatniej partii.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału elektronicznie na stronie www.chessarbiter.com lub drogą
mailową na adres sędziego głównego   patrycjusz.cieslak@gmail.com (tel.691210297) do dnia 13.10.2022
godzina  20.00,  oraz  opłacenie  wpisowego  w  wysokości  50  zł  (wpisowe  zawiera  bilet  na  zwiedzanie
zabytkowej kopalni)

mailto:patrycjusz.cieslak@gmail.com
http://www.chessarbiter.com/
https://www.kopalniaignacy.pl/
mailto:mkszrybnik@o2.pl


Wpisowe płatne na konto klubu Bank PEKAO SA o/Rybnik 88 1240 4357 1111 0000 5317 0613 
GM ,WGM, IM - zwolnieni z wpisowego 
Liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów, komunikatu organizacyjnego
oraz wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach
związanych z turniejem i działalnością Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku zgodnie z rozporządzeniem
RODO  – szczegółowe informacje w  załączniku nr 1. Administratorem danych jest Miejski Klub Szachowy 
w  Rybniku.  Zgoda  dotyczy  również  wszelkich  zdjęć  i  materiałów  filmowych  z  udziałem  zawodnika,
umieszczaniem  ich  na   stronach  internetowych  i  w  mediach,  w  celach  promocji  turnieju  oraz  działań
Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku.

NAGRODY : nagrody nie są łączone

OPEN
I miejsce - puchar + 700 zł
II miejsce - 500zł
III miejsce - 300zł
IV miejsce - 200zł
V miejsce - 100zł

Najlepsza kobieta
 puchar+ 200zł

Najmłodszy uczestnik 
 statuetka

Do lat 18
I miejsce - puchar
II miejsce - puchar
III miejsce - puchar

Do lat 14
I miejsce - puchar
II miejsce - puchar
III miejsce - puchar

Do lat 10
I miejsce - puchar
II miejsce - puchar

       III miejsce - puchar 

 
USTALENIA KOŃCOWE: 
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, oraz ostatecznej interpretacji powyższego 
komunikatu oraz dopuszczenia do turnieju.

1. Zawodnicy  którzy  zgłosili  się  do  turnieju  a  nie  potwierdzą  swojego  udziału  na  sali  gry  w dniu
15.10.2022r.  mogą w przyszłości  nie zostać dopuszczeni do kolejnych zawodów organizowanych
przez  MKSz  Rybnik  -  nie  dotyczy  przypadków  losowych,  oficjalnie  drogą  mailową
usprawiedliwionych. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

2. Podczas zawodów osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Z poważaniem
Paweł Króliczek

Prezes Zarządu MKSz Rybnik


