
Zadanie  współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Kielce w ramach dotacji  
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

 

Kielce, 18 grudnia 2022 roku 
 

1. Organizatorzy: 

Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Kielcach 
Urząd Miasta Kielce 
 

2. Współorganizator 
Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach 
 

3. Cel rozgrywek: 

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży, wymiana doświadczeń, nawiązywanie znajomości sportowych, 
aktywne spędzanie czasu wolnego. 
  

4. Termin i miejsce: 

18 grudnia 2022 roku (niedziela),  Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce 

 9:45 – 10:15 - zapisy i weryfikacja 

 10:30 - odprawa techniczna 

 10.45 - oficjalne otwarcie turnieju 

 11:00 – rundy turniejowe 

 14.45 – oficjalne zakończenie turnieju 
 

5. System rozgrywek 
Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
Tempo gry: 10 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii. 
Grupy turniejowe: 

 Grupa A – zawodnicy do lat 8 

 Grupa B - zawodnicy do lat 10 

 Grupa C - zawodnicy do lat 14 

 Grupa D - zawodnicy do lat 18 

 
6. Nagrody: 

 I-III miejsce - puchary dla zwycięzców poszczególnych grup.  

 I-X miejsce - nagrody rzeczowe  

 XI-XV miejsce - upominki  

 dyplomy dla wszystkich uczestników 

 statuetki dla najmłodszych zawodników  

 medale dla najlepszych 3 dziewcząt w każdej grupie 
 

7. Warunki uczestnictwa / wpisowe : 

W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia, którzy pod opieką zgłoszą się na rozgrywki 
najpóźniej do godziny 10:15 i dokonają wpłaty wpisowego w wysokości 25 złotych od osoby. 
Wpisowe płatne gotówką bezpośrednio na sali gry przed zawodami. 
Z wpisowego zwolnieni są uczniowie ZSI w Kielcach, po okazaniu legitymacji szkolnej. 
 

8. Zgłoszenia: 

Przez formularz zgłoszeniowy chessarbiter lub e-mailem: biuro@lukks.org.pl do dnia 15 grudnia do godz. 20.00.  

 
9. Postanowienia końcowe: 

W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego. 
Zawodnicy niepełnoletni muszą być pod opieką osób dorosłych. 
Zawodnicy ubezpieczają się i przyjeżdżają na własny koszt. 
 

Udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem zawodników.  
Organizator dla zgłoszonych zawodników zapewnia bufet z napojami i słodkim poczęstunkiem. 
  

10. Informacja dla przyjezdnych. 

Parking - nieodpłatny znajduje się przy szkole 
                            Organizatorzy  

Dla każdego uczestnika 

PACZUSZKA 

NIESPODZIANKA 

mailto:biuro@lukks.org.pl

