
 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
TURNIEJU SZACHOWEGO  

„GALERIA JUROWIECKA 2022” 
 

 
 

 

CEL: 

• Uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE 

• Propagowanie szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

• Zagospodarowanie i ciekawe spędzanie czasu wolnego 

ORGANIZATOR: 

• Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok www.galeriajurowiecka.com.pl     

• Sędzia główny Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl  

WSPÓŁORGANIZATOR: 

• MUKS Stoczek 45 Białystok, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, www.stoczek45.pl  

KANAŁY MEDIALNE: 

• TV Narew 

• Radio I 

• Radio RMF FM 

TERMIN I MIEJSCE: 
 28.05.2022 r. godz. 10  

 Galeria Jurowiecka, Białystok ul. Jurowiecka 1 

poziom -1 (minus jeden) na pasażu przy windach panoramicznych 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Prawo udziału przysługuje wszystkim chętnym. 

• Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego komunikatu. 

ZGŁOSZENIA: 

• Zgłoszeń należy dokonać przez formularz w serwisie turniejowym 

http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_2270/  

albo u sędziego głównego drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

• Limit miejsc – 61 zawodników. Decyduje kolejność wpłaty wpisowego. 

• Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja 2022 r. albo do wyczerpania miejsc. 



 

 

 

WPISOWE: 

• Wysokość wpisowego wynosi 40 zł od zawodnika. 

• Wpisowe przyjmowane będzie do 21 maja 2022 r. albo do wyczerpania miejsc. 

• Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto MUKS Stoczek 45 Białystok nr 13 1240 

5211 1111 0000 4927 1898 z dopiskiem Galeria Jurowiecka – wpisowe. Imię i nazwisko.  

• Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

• Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową FIDE. 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

• Szwajcarski na dystansie 8 rund 

TEMPO GRY: 

• Po 10 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od 

początku partii 

KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ: 

• Średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja 

SPONSORZY NAGRÓD: 

 
NAGRODY: 

• Karty podarunkowe Galerii Jurowiecka w klasyfikacji generalnej: 
 za I miejsce – 800 zł brutto 

 II – 600 zł 

 III – 500 zł 

 IV – 300 zł 

 V – 200 zł 

 VI – 100 zł 

• Nagrody w grupach wiekowych: 

 Młodzicy do 8 lat 
I miejsce: 

 plecak New Balance 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

II miejsce: 

 plecak New Balance 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

III miejsce: 

 zestaw do badmintona 

 zestaw Deichmann 

 karta podarunkowa Deichmann 30 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

 Młodzicy 9-10 lat 
I miejsce: 



 

 

 

 plecak New Balance 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

II miejsce: 

 czapka z daszkiem marki Guess 

 zestaw Deichmann 

 karta podarunkowa Deichmann 30 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

III miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 50 zł 

 zestaw Deichmann 

 karta podarunkowa Deichmann 30 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

 Juniorzy młodsi 11-12 lat 
I miejsce: 

 plecak New Balance 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

II miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 50 zł 

 karta podarunkowa Deichmann 30 zł 

 zestaw Deichmann 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

III miejsce: 

 książka 

 zestaw Deichmann 

 karta podarunkowa Deichmann 30 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

 Juniorzy młodsi 13-14 lat 
I miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 100 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

II miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 100 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

III miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 50 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

 Juniorzy starsi 15-16 lat 
I miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 100 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

II miejsce: 



 

 

 

 karta podarunkowa Wojas 100 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

III miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 50 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

 Juniorzy starsi 17-18 lat 
I miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 100 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

II miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 100 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

III miejsce: 

 karta podarunkowa Wojas 50 zł 

 1x bilet do Muzeum Wojska 

 Najlepsza kobieta 

 voucher Change Lingerie 100 zł 

• Puchary w klasyfikacjach: generalnej (za miejsca I-III), w grupach wiekowych (za I 

miejsca) i dla najlepszej kobiety 

• Dyplomy dla wszystkich uczestników 

INFORMACJE KOŃCOWE: 

• W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach. 

• Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. 

• Za zdolność zawodników do startu w zawodach (aktualne badanie lekarskie) 

odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie zawodników. 

• Nieletni uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby 

dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów. 

• Nie ma potrzeby potwierdzania swojego udziału przed zawodami. 

• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie zostaną wycofani z turnieju. 

• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie 

przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz 

publikacji wyników. 

• Akceptując komunikat uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na 

wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach 

społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych (np. 

do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). 

• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego 

głównego zawodów. 

• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator. 

• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne. 

Opracował Leszek Zega 


