
Komunikat organizacyjny  
"VII Turnieju Szachowego  

z okazji Narodowego Święta Niepodległości  
o puchar Wójta Gminy Skomlin"  

Patronat: Wójt Gminy Skomlin - Pan Grzegorz Maras. 
 
Patronat medialny: Radio Ziemi Wieluńskiej 
 
Organizatorzy: Urząd Gminy w Skomlinie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Skomlinie, Wieluńskie 
Towarzystwo Szachowe ,,MAT" w Wieluniu  
 
Termin:  15 - 16 listopada 2008 r. (harmonogram w załączeniu). 
 
Miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Skomlinie. 
 
Cel turnieju : popularyzacja sportu szachowego, umoŜliwienie podjęcia sportowej rywalizacji przez 
szachistów ziemi wieluńskiej, skomlińskiej i ościennych ośrodków szachowych. 
 
System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe przy uŜyciu programu Swiss Perfect'98, 
klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów: liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch., Progres, 
liczba zwycięstw. 
 
Grupy turniejowe:  
grupa A - seniorzy oraz wszyscy juniorzy i juniorki z rankingiem min.1800; w drodze wyjątku (decydują 
organizatorzy) - takŜe juniorzy i juniorki z rankingiem min.1600; osiem rund, P-40, czterdzieści minut na 
zawodnika,  
 
grupa B - wszystkie juniorki i juniorzy z rankingiem min.1400 - max. 1600; osiem rund,  
P-40, czterdzieści minut na zawodnika, 
 
grupa C - dzieci i młodzieŜ (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu do 1250, dziewięć rund, P-30 - pół 
godziny na zawodnika. 
 
Sędziowie: Waldemar Wolniaczyk, Krzysztof Jarząbek, Andrzej Siorek 
 
Wpisowe: seniorzy 25 zł, juniorzy15 zł płatne w dniu rozpoczęcia turnieju. 
 
Uwaga!!!  
1. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają w sobotę i w niedzielę posiłki  
2. Drugie i następne dzieci z rodzeństwa płacą po 10 zł. 
 
Nagrody i wyróŜnienia : puchary i statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe, nagrody specjalne w kaŜdej 
grupie; w kaŜdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe - męska i Ŝeńska . 
Nagrody pienięŜne w grupie A: I miejsce -300zł, II miejsce -200zł, III miejsce - 150zł , IV miejsce  - 
100zł, V miejsce – 70 zł, VI miejsce – 50 zł. Nagrody finansowe dla dwóch najlepszych kobiet: I miejsce - 
100zł, II miejsce  - 50 zł. Nagrody finansowe nie są łączone z nagrodami rzeczowymi. 
Ponadto wśród uczestników turnieju zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, w tym rower (wartość 
min.300zł). 
 
Zgłoszenia: w terminie do 12 listopada 2008 r. do godziny 15.oo przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół  
w Skomlinie,  tel. 043-842-69-69 lub pocztą elektroniczną na adres: asc@onet.pl 
Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy PZSzach. 
 
Uwagi końcowe: 
1. odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieŜy niepełnoletniej ponoszą rodzice  
i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we 
własnym zakresie, 



2. interpretacja powyŜszego komunikatu naleŜy wyłącznie do organizatorów. 
3. organizatorzy gorąco proszą uczestników o zmianę obuwia przed wejściem na salę gry 
4. istnieje moŜliwość noclegu z dnia 15 na 16.11 w bursie szkolnej w Wieluniu (opłata 20zł). 
Zainteresowanych prosimy o rezerwowanie noclegu podczas zgłaszania uczestnictwa  
w turnieju. 
 
Harmonogram organizacji turnieju  
 
15.11.2008r. - do godz. 13.30 potwierdzenie obecności 
13.00 - 13.30 - wpłata wpisowego, weryfikacja list startowych, 
13.30 - uroczyste rozpoczęcie turnieju, 
13.40 - rozpoczęcie pierwszej rundy, 
16.30 - 17.00 - podwieczorek, 
17.00 - 19.50 - rundy trzecia i czwarta. 
 
16.11.2008r. - 9.30 - 12.30 - rundy piąta i szósta oraz siódma w gr. C 
12.30 -13.15 - obiad, 
13.30 -16.20 rundy końcowe, 
16.45 - 17.15 - zakończenie turnieju. 
 
 
 
 
 
…........................................... 
       ( pieczęć placówki ) 

Karta zgłoszenia 
do „VII Turnieju Szachowego  

z okazji Narodowego Święta Niepodległości  
o puchar Wójta Gminy Skomlin” 
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