
 

 

KOMUNIKAT 

Turniej Mikołajkowy i 

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów w Szachach Szybkich 

Łódź, 05.12.2021 r. 

 

 

1. Cel: 

➢ Wyłonienie najlepszych zawodników Turnieju Mikołajkowego 

➢ Wyłonienie Mistrzów Województwa Łódzkiego w kategorii juniorów 

➢ Popularyzacja szachów w województwie łódzkim 

➢ Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego 

2. Organizator:   

➢ Urząd Marszałkowski 

➢ Łódzki Związek Szachowy 

➢ Łódzki Dom Kultury 

3. Termin:   

➢ 05.12.2021 r. 

4. Miejsce gry:  

➢ Łódzki Dom Kultury, Łódź, ul. Gen. Romualda Traugutta 18 

5. System gry: 

➢ 9 rund 

➢ kojarzenie komputerowe systemem szwajcarskim 

➢ Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów szybkich 

➢ zawody rozgrywane będą w dwóch grupach: do 10 lat i 11-18 lat 

6. Tempo gry: 

➢ P-10'+5”, czyli 10 minut + 5 sekund na wykonanie każdego posunięcia od 

początku partii (ok. 15 minut na całą partię) 



7. Warunki uczestnictwa: 

➢ W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni w 2003 roku lub później 

➢ Opłacenie wpisowego do 3 grudnia 2021 r. 

 

8. Zgłoszenia:  

Zapisy przyjmuje sędzia główny Rafał Kowalczyk do 02.12.2021 r. na adres 

kkowalczyk.rafal@gmail.com lub na stronie http://www.chessarbiter.com 

 

9. Wpisowe: 

 

➢ 30 zł płatne do dnia 02.12.2021 r. przelewem na konto Łódzkiego Związku 

Szachowego 07 1020 3352 0000 1102 0119 4950 w tytule podając nazwę 

zawodów oraz imię i nazwisko zawodnika 

➢ Wpisowe przeznaczone na nagrody oraz klasyfikację i ewidencję 

➢ Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem oraz fakt ten będzie odznaczony na 

liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę. 

➢ Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. 

10. Nagrody:  

Turniej Mikołajkowy: 

I miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

II miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

III miejsce Puchar + nagroda rzeczowa 

IV miejsce nagroda rzeczowa 

V miejsce nagroda rzeczowa 

VI miejsce nagroda rzeczowa 

  

 Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju. 

 

➢ Puchary, medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników z województwa 

łódzkiego przyznane będą w 12 grupach wiekowych: 

a) dzieci w wieku do 8 lat (dziewczęta i chłopcy) 

b) dzieci w wieku 9-10 lat (dziewczęta i chłopcy) 

c) dzieci w wieku 11-12 lat (dziewczęta i chłopcy) 

d) dzieci w wieku 13-14 lat (dziewczęta i chłopcy) 

e) dzieci w wieku 15-16 lat (dziewczęta i chłopcy) 

f) dzieci w wieku 17-18 lat (dziewczęta i chłopcy) 

Uwagi: zawodnicy spoza Województwa Łódzkiego otrzymują nagrody tylko za Turniej 

Mikołajkowy 
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11. Harmonogram: 

 

Weryfikacja zgłoszeń 900 – 945 

I runda 1000 

Zakończenie 1530 

 

 

12. Inne: 

 

➢ Zawodnicy przybyli po weryfikacji zostaną dopuszczeni do gry od 2 rundy 

➢ W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dotyczące szachów szybkich 

➢ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

➢ Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wy-

korzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowa-

dzenia turnieju oraz publikacji jego wyników. 

➢ Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają 

zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz pro-

filach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć  

i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do ce-

lów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania 

integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia. 

➢ Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice lub opiekunowie 

➢ Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora 

➢ Dyrektor turnieju – Robert Chojnowski 

(tel.: 604 129 732, mail: robson1fck@wp.pl) 

 

 

     Dyrektor turnieju – Robert Chojnowski 
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