


REGULAMIN I MISTRZOSTW POWIATU HAJNOWSKIEGO 

W SZACHACH 

 

ORGANIZATOR: 

 

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE 

 

CELE: 

 

− popularyzacja królewskiej gry w szachy wśród mieszkańców powiatu hajnowskiego,  
− promocja powiatu hajnowskiego,  
− rozwój umiejętności szachowych,  
− rozwój intelektualny dzieci, młodzieży, dorosłych,  
− ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci w atmosferze 

zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,  
− integracja miłośników szachów w powiecie hajnowskim, niezależnie od 

podsiadanych umiejętności i rankingów sportowych. 
 

TERMIN: 

29.04.2023 r. /sobota/ 

godz. 09:30 - uroczyste otwarcie Turnieju  

godz. 09:45 - I runda  

ok. 13.30 - wręczenie dyplomów.  

Podana godzina może ulec zmianie, w zależności od tempa gry zawodników. 

 

MIEJSCE:  
Sala Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24  

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

− Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim (7 rund) w tempie 10 minut   
− Uczestnicy otrzymują punkty: za wygraną partię – 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za 

przegraną partię – 0 pkt.  
− O kolejności decyduje liczba zdobytych punktów.  
− Pozostałe zasady zostaną omówione bezpośrednio przed rozpoczęciem Turnieju 

przez Organizatorów. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

− Turniej zamknięty, przeznaczony dla Mieszkańców Powiatu Hajnowskiego.  
− Turniej indywidualny skierowany jest do każdego, kto zna zasady gry w szachy. 

 

ZAPISY:  
e-mail: piotr.leoniuk@gmail.com, SMS tel. 608532490 
 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2023 roku o godz. 24:00. 

 

W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz 

telefon kontaktowy. Zgłoszenie jest ważne, po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia. 

Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  



W dniu zawodów do godz. 9.00 konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.  
W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku 
Szachowego. 

 

Sprzęt szachowy zapewnia Organizator. 

 

KATEGORIA WIEKOWA 

 

W turnieju nie ma kategorii wiekowych oraz kategorii ze względu na płeć. Wszyscy 

uczestnicy znajdują się w jednej grupie. 

 

SĘDZIA 

 

Piotr Leoniuk 

 

NAGRODY W TURNIEJU: 

 

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju, którzy zgłosili się w przewidzianym terminie. 

Puchary za I, II, III miejsce. Medale za miejsca IV-X.  

 

Turniej finansowany przez Starostwo Powiatu Hajnowskiego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

  
− decyzje sędziego podczas trwania turnieju są ostateczne,  
− organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian organizacyjnych i 

regulaminowych w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju.  
− osoby niepełnoletnie podczas trwania turnieju znajdują się pod opieką swoich 

opiekunów prawnych.  
− na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać 

inne osoby.  
− zabronione jest używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych 

przez zawodników podczas trwania turnieju.  
− zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 
− prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego, którego 

decyzje są ostateczne.  
− zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i porządku.  
− zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na publikację zdjęć z turnieju, w przypadku 

zdobycia nagrody zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika turnieju.  
− organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.  
− wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny turnieju. 

 

Organizatorzy: 

 

Starostwo Powiatowe w     

Hajnówce 

 

Piotr Leoniuk 
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