
Pozvánka na tradiční turnaj mládeže k výročí „Dne nezávislosti Polska“ v lázeňském 

městečku Kudowa Zdrój. 

Turnaj se bude konat v sobotu 11.11.2017 v prostorách základní školy ZSP im. Jana 

Pawła II, ul. Szkolna 8, Kudowa Zdrój. 

https://goo.gl/maps/rgN1jj4k9gu 

Právo účasti: šachistky a šachisté narození v r. 2001 a mladší. 

Prezentace bude do 8:45 a slavnostní zahájení bude v 9:00. 

Bude se hrát švýcarským systémem na 7 kol, rapid tempem 15 minut na partii pro 

každého. 

Startovné se neplatí, na tři nejlepší čekají poháry a diplomy, pro další se budou se 

rozdávat věcné ceny. 

Šachový materiál a hodiny zajišťuje pořadatel. 

Propozice turnaje viz příloha. 

Přihlášky posílejte do 10.11. na emailovou adresu zsp-kudowa@tlen.pl 

Bližší info o turnaji u Petra Čechury (petr.cechura@centrum.cz nebo tel. 774 437 

508). 

———————————————————— 

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO 

z okazji Święta Niepodległości 

w Kudowie-Zdroju 

ORGANIZATORZY: 

UKS Dedal i Ikar 

CELE: 

– popularyzacja szachów w środowisku lokalnym oraz na pograniczu kudowsko-

nachodzkim 

– promocja miasta Kudowy-Zdroju 

– wyłonienie najlepszych zawodników w turnieju 

https://goo.gl/maps/rgN1jj4k9gu


TERMIN: 11.11.2017 r. /sobota/ 

uroczyste otwarcie Turnieju godz. 09:00 

I runda godz. 09:30 

MIEJSCE: ZSP im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 

rund po 15 min. dla każdego zawodnika. O kolejności miejsc decyduje ilość 

zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg 

kolejności: 

1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstw. 

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach. 

KATEGORIA WIEKOWA: 2001 i młodsi 

ZAPISY: 

e-mail: zsp-kudowa@tlen.pl do dnia 10-11-2017 r. , tel. 693908482 lub w przypadku 

wolnych miejsc w dniu Turnieju u sędziego do godz. 8:45 

Turniej przewidziany jest na 50 osób i o uczestnictwie zadecyduje kolejność 

zgłoszeń. 

NAGRODY W TURNIEJU: 

Puchary i dyplomy za I, II, III miejsce 

Przewidziane są upominki i nagrody rzeczowe 

Organizator zapewnia sprzęt szachowy. 

Organizator: 

UKS „Dedal i Ikar” 

 


