
XX Dolnośląskie Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i Miast 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
Indywidualnego Powiatowego Turnieju Szachowego  

Żmigród 23.03.2019 r. 

I. Cel imprezy: 

1. Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

2. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w powiecie trzebnickim w 

różnych kategoriach wiekowych 

3. Możliwość gry w turnieju dolnośląskim 

II. Organizator: 

1. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy 

2. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 

3. Gmina Żmigród 

4. ZPK Żmigród 

5. Miejsko – Gminne  Zrzeszenie LZS w Żmigrodzie 

III. Termin i miejsce: 

1. 23.03.2019 r. (sobota) godz. 10.00 
2. Sala ZPK w Żmigrodzie 

IV. Uczestnictwo: 

1. I – VI miejsce z rozgrywek gminnych kobiet i mężczyzn,  

V. Zapisy i program:  

1. Zapisy internetowe na adres: jacekcwiklinski@gmail.com lub telefonicznie na nr 

665-579-174 – Jacek Ćwikliński do dnia 22.03.2019 godz. 19.00 

2. W uzasadnionych przypadkach zapisy w dniu turnieju - 08.30 – 09.30 

3. Rundy – 10.15 – 15.15 

4. Zakończenie – 15.45 

VI. Kategorie wiekowe i system gier: 

- młodzik/młodziczka - rocznik 2008 i młodsi/ młodsze 

-  juniorzy młodsi/ juniorki młodsze – rocznik 2005 i młodsi/młodsze 

-  juniorzy/juniorki – rocznik 2002 i młodsi/młodsze 

-  seniorzy/seniorki – rocznik 2001 i starsi/starsze 

system gier: 

- szwajcarski na dystansie 7 rund po 15minut dla zawodnika (w zależności od 

ilości zawodników/ zawodniczek) 

VII. Ocena wyników: 

1. o zajęciu poszczególnych miejsc decydują zdobyte punkty (wygrana 1 pkt., remis 

0,5 pkt., przegrana 0 pkt.) 

2. W przypadku równej ilości punktów: średni duży Buchholtz, progres, bezpośredni 

pojedynek 

VIII. Nagrody: 

1. Nagrody honorowe – w ośmiu kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 i dla 

najstarszego oraz najmłodszego uczestnika 

2. Dyplomy do 4 miejsca w każdej kategorii wiekowej 

IX. Uwagi końcowe: 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zaginione 

2. Koszt przejazdu ponoszą jednostki delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie 

3. Obowiązują przepisy PZSzach 

4. Decyzje Sędziego Głównego dotyczące mistrzostw są ostateczne. 

5. Awans do turnieju dolnośląskiego z eliminacji powiatowych I i II miejsce z każdej 

kategorii wiekowej 

6. W miarę możliwości prosimy o przywiezienie szachów i zegarów  

Organizatorzy 


