
KOMUNIKAT ORANIZACYJNY 

XIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU 

SZACHOWEGO 

im. Bohaterów akcji „ V2” - SARNAKI 2012 

 

 
1. Cel turnieju: 

 
-integracja dzieci różnych krajów i środowisk,  

- popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

-nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy ośrodkami szachowymi, 

-uczczenie pamięci bohaterów akcji V2. 

 

 

2. Organizatorzy 
Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach 

Komisarzem turnieju jest: Wojciech Szymański 08-220 Sarnaki  ul.  3-go  

maja  25 m. 4  ( 083)  3599349,  e-mail:  wojtekhetman@op.pl    fax.  (083)  3599198 

 

3.Termin, miejsce i uczestnicy: 
11-15.08. 2012 r. Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Sarnakach 

Do uczestnictwa w imprezie zostały zaproszone kluby szachowe z :   

BIAŁORUSI,  CZECH,  ESTONII,  LITWY, ŁOTWY, ROSJI,  SŁOWACJI,  

UKRAINY, WĘGIER  i  POLSKI. 

 

4.Program : 
 

sobota 11.08.- przyjazd, zakwaterowanie, kolacja, odprawa ( 21.00), 

niedziela 12.08.– śniadanie , I runda, otwarcie, II runda, obiad, spotkania 

integracyjne , kolacja dla dzieci, 

poniedziałek13.08.- śniadanie, III i IV runda, obiad, VI runda, kolacja, 

wtorek 14.08.- śniadanie, VII i VIII runda, obiad, turniej blitza-open, kolacja, 

środa 15.08- śniadanie , IX runda , obiad, zakończenie. 

 

5.Zgłoszenia: 

Zaproszeni uczestnicy imprezy nie ponoszą żadnych  kosztów 

związanych z pobytem, ale jednocześnie zobowiązani są w 

nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia potwierdzić swoje 

uczestnictwo!  
 

 

 



                                                                                                                                                                

6.Kategorie wiekowe: 

A. turniej dla zawodników bez ograniczeń wiekowych(OPEN) - III Memoriał 

Ziemowita Zgierskiego. 

B. turniej główny (klasyfikacja indywidualna) w grupach: 

- c1 - chłopcy ur. 2003r. i młodsi, 

- d1 - dziewczęta ur. 2003r. i młodsze, 

- c2 - chłopcy ur. 2001- 2002r., 

- d2 - dziewczęta ur. 2001-2002r.,  

- c3- chłopcy ur.1999-2000, 

- d3-dziewczęta ur.1999-2000.  

                                                                                                                               

C. turniej blitz-open ( ilość rund będzie ustalona bezpośrednio przed  

zawodami).                                                                                  

7. System rozgrywek, sędziowanie: 
System szwajcarski, kontrolowany na dystansie 9 rund w turniejach   

A i B . Tempo - 60  min.  dla  zawodnika.   

O zwycięstwie  decyduje:                                                                                            

-   klasyfikacja  indywidualna: 1.ilość punktów, 2.system wartościowania  

postępowy, 3.skrócony system wartości Bucholtza.  Klasyfikacja drużynowa :  

1.ilość punktów zgromadzonych przez zawodników w poszczególnych grupach,  

2.wyższe miejsce zawodnika w grupie c3, następnied3, następnie c2  itd.. 

Nagrody: 
W turnieju A nagrody finansowe. W grupie głównej nagrody rzeczowe. Puchary  

i  dyplomy  w  klasyfikacjach  indywidualnych oraz w turniejach  dodatkowych. 

Medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I- VI w klasyfikacji  

indywidualnej  -  turniej  B. 

 

7. Uwagi końcowe: 

Każda ekipa ubezpiecza się we własnym zakresie. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezbędnych zmian, dotyczących  

organizacji  imprezy ,  a wynikających  z  bieżących  potrzeb.                                                                                                                        

 


