
XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY 
O PUCHAR LUBARTOWSKIEJ 

SPÓŁDZIELCZOŚCI

MEMORIAŁ RYSZARDA CZERMIŃSKIEGO

1. Organizatorzy: 

Lubartowski Ośrodek Kultury, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie,  
Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy, Gimnazjum nr 1w Lubartowie.

Koordynatorzy turnieju: Piotr Opolski i Janusz Gierach.

2. Termin i miejsce: 

3 grudnia 2011r. /sobota/, Lubartów - sala gimnastyczna Gimnazjum nr 1 ul. Legionów 
3. (UWAGA! Wejście na salę znajduje się od strony północnej - od ul. Obywatelskiej)
Rozpoczęcie turnieju: godzina 10:00. 
Zakończenie turnieju: godzina 15.30-16.30

3. Zapisy:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3751/ do 2 grudnia do godz. 24:00. 
W wyjątkowych sytuacjach - w dniu zawodów - 3 grudnia 2011 - w godzinach 8.30 -  
9.15. 

4. Wpisowe: 

dla osób rejestrujących się poprzez w/w stronę:
a) juniorzy do lat 10 – 5  zł; 
b) juniorzy do lat 18 oraz seniorzy powyżej 60 lat - 15zł; 
c) pozostali – 20 zł. 
(Arcymistrzowie i mistrzowie międzynarodowi zwolnieni z wpisowego)

UWAGA: Osoby, które nie zarejestrują się poprzez formularz  
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3751/ lub mailem szachylubartow@tlen.pl 
do dnia 2 grudnia do godziny 24:00, płacą wpisowe podwyższone o 5 zł

6. System rozgrywek i tempo gry: 

- turniej otwarty (OPEN ), 
- szachy szybkie - 15 minut na partię,
- system szwajcarski – 9 rund, 

mailto:szachylubartow@tlen.pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3751/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3751/


- kojarzenia komputerowe.

7. Nagrody: 

w kategorii OPEN - nie mniejsze niż /łącznie 1250 zł./:
I miejsce - 500 zł. + puchar
II miejsce - 300 zł. + puchar
III miejsce - 200 zł. + puchar
IV miejsce - 100 zł.
V miejsce -   60 zł.
VI miejsce -   40 zł.
dla najlepszej kobiety – 50 zł + puchar.

Kwoty mogą ulec podwyższeniu.

Turniej będzie klasyfikowany także w grupach wiekowych: C10, C14, C18, D10, D14, D18

Nagrody w grupach wiekowych:

- puchary i nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii,
- dyplomy za 10 miejsc w każdej kategorii. 

Nagrody i niespodzianki dla wszystkich uczestników.

8. Ocena wyników:

- zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Związku Szachowego dotyczącego Cyklu Grand Prix  
Lubelszczyzny na 2011 r.

9. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Kontakt: Piotr Opolski 509 845 922; 
www.szachylubartow.republika.pl

SPONSORZY:
- Starostwo Powiatowe w Lubartowie,
- "Społem" PSS "Jedność" w Lubartowie,
- Bank Spółdzielczy w Lubartowie,
- Urząd Miasta Lubartów,

Turniej zaliczany do Grand Prix Lubelszczyzny.

WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


