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1. ORGANIZATOR: 
•••• Klub Sportowy ASTRA w Leśniowicach, 

2. WSPŁORGANIZATORZY: 
•••• Starostwo Powiatowe w Chełmie, 
•••• Lubelski Związek Szachowy w Lublinie, 
•••• Wójt Gminy Leśniowice, 
•••• Szkoła Podstawowa w Leśniowicach. 

3. CEL TURNIEJU: 
•••• Stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej możliwości rywalizacji sportowej, 
•••• Promocja Województwa Lubelskiego, Powiatu Chełmskiego i Gminy Leśniowice, 
•••• Popularyzacja „królewskiej gry” w środowiskach lokalnych województwa lubelskiego i kraju, 
•••• Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim jako gry rozwijającej pamięć, umiejętność 

przewidywania i logicznego myślenia, 
•••• Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek turnieju, 
•••• Nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami szachowymi Lubelszczyzny i kraju, 

4. TERMIN:  30 czerwca 2012 r.,  
5. MIEJSCE:  Szkoła Podstawowa w Leśniowicach, 22-122 Leśniowice 21a, 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Nadesłanie pisemnego zgłoszenia do dnia 28 czerwca 2012 r. do godz.14:00 na adres: Urzędu 
Gminy Leśniowice, 22-122 Leśniowice 21a, tel. (82) 567-54-94, osoby do kontaktu – Wiesław 
Radzięciak, Monika Durko, e- mail: lesniowice@zgwrp.org.pl  

• Zapisy na bezpośrednie strony turnieju:  
- GRUPA A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2749/ 
- GRUPA B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2751/ 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, Datę urodzenia, Nazwę Klubu (szkoły), Kategorię 
szachową. 
Uwaga: Dokonania zgłoszenia po terminie jest możliwe za zgodą Organizatora.  
- Potwierdzenia zgłoszenia do godz. 915  (zamknięcie listy startowej) i opłacenie wpisowego 

w wysokości 5 zł w biurze zawodów. 
- Udział w turnieju po zamknięciu listy startowej jest możliwy od 2 rundy. Wpisowe wzrasta 

o 100%. 
- Posiadanie legitymacji szkolnej lub szachowej. 
- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, organizatorzy zapewniają wyżywienie. 

7. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: 
Turniej rozegrany będzie w grupach: A klasy I-III i B klasy IV-VI z podziałem na: 
•••• dziewczynki klas I-III 
•••• chłopcy klas I-III 
•••• dziewczynki klas IV-VI 
•••• chłopcy klas IV-VI 
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 
Tempo gry: 2 x 15 min. 
Program zwodów: 
godz. 9.30 - odprawa techniczna, 
godz. 9.45 - otwarcie turnieju,  
godz. 10.00-13.30 – rundy I-VII 
godz. 14.00 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród. 

8. NAGRODY: 
Za miejsce I-III poszczególnych grup, osobno dziewczęta i chłopcy - medale, nagrody rzeczowe i dyplomy 
Za miejsca I-VI poszczególnych grup, osobno dziewczęta i chłopcy - dyplomy. 
Nagrody niespodzianki losowane dla uczestników. 

9. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.  
 

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁO ŚNIKÓW GRY W SZACHY! 
 


