
I. ORGANIZATOR: 
Gminny Ośrodek Kultury  
 „Perła” w Nowinach 

II.        WSPÓŁORGANIZATOR: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach  
Świętokrzyski Związek Szachowy 

III.      PATRONAT: Wójt Gminy Stanisław Barycki 

IV.       PATRONAT MEDIALNY: 
Telewizja Polska TVP KIELCE Echo Dnia 
Polskie Radio Kielce Głos Nowin 

V.         TERMIN I MIEJSCE: 
17MAJA 2014 r. (sobota) 
Uroczyste otwarcie Stadion Sportowy w Nowinach 

Turniej szachów szybkich   Hala sportowa ZSP w Nowinach 

Turniej szachów wodnych Kryta Pływalnia Perła - basen 

VI.      SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: 
Szachy szybkie: 7 rund system szwajcarski, kojarzenie komputerowe, 
tempo gry 15 min. na zawodnika 
grupy wiekowe: 
1- do 8 lat rocznik 2006 i młodsi 
2- do 12 lat rocznik 2002 i młodsi 
3- powyżej 12 lat rocznik 2001 i starsi (juniorzy + seniorzy razem) 
Kategorie: 
A-Amatorzy 
Z-Zawodnicy zrzeszeni w sekcjach szachowych 

Szachy wodne: 2 rundy system szwajcarski, tempo gry 7 min. na zawodnika; stoliki do 
gry umieszczone na płytkiej części basenu (brodzik), na głębokiej części basenu 
wytyczony tor do przepłynięcia dystansu ok. 20 m w każdej rundzie, pomiar czasu 
stoperem, szczegóły w regulaminie opracowanym przez organizatora, obowiązuje strój 
kąpielowy. Uczestnikami szachów wodnych są zawodnicy rocznik 1996i młodsi 

VII.     NAGRODY: 
Puchary, medale, dyplomy, 30 cennych i atrakcyjnych nagród rzeczowych, specjalne dla 
najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju, dodatkowo nagrody finansowe w 
kategorii Z w 3  grupie  wiekowej  
I miejsce 400 zł; II  miejsce 250 zł; III miejsce 150 zł 
 
 
 

VIII.   SĘDZIOWANIE: 
Tomasz Stefaniak – sędzia główny 

Jarosław Choina – szachy wodne 

mgr Lucjan Samson – konsultant 
 

IX.       WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Zgłoszenie na turniej na adres: 
1. Gminny Ośrodek Kultury ”Perła”  26-052 Nowiny ,ul. Perłowa 1  
2. e-mail: z.piekny@nowiny.com.pl 
3. tel. (41) 34 652 60; 34 59 650, fax 34 652 70 
Termin zgłoszeń: do 15 maja 2013 r. z podaniem: Nazwisko i Imię, data urodzenia, 
kategoria szachowa, klub, rodzaj turnieju (szachy szybkie, wodne), wpisowe 20 zł, 
(zawodnicy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny są  zwolnieni z tej opłaty) 
płatne w dniu zawodów na miejscu 
UWAGA!!! Jedno wpisowe upoważnia do gry w obydwu turniejach, liczba 
zawodników w turnieju szachów wodnych ograniczona, (decyduje kolejność 
zgłoszeń,) 
Niepełnoletni zawodnicy uczestniczą w Turnieju pod opieką rodziców lub opiekunów. 
Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają jednostki delegujące 
i rodzice. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

X.        UWAGI ORGANIZACYJNE: 
Każdy zawodnik startujący w szachach wodnych powinien umieć pływać i posiadać 
strój kąpielowy. 
9.00   – uroczyste otwarcie turnieju 

 9.30     - odprawa techniczna- szachy wodne i  szachy szybkie  
10.30- szachy wodne-finał   
10.45 –  I runda szachy szybkie 
10.30-15.00

 
– Rundy II - VII szachy szybkie 

16.00 –  uroczyste zakończenie turnieju 

Istnieje możliwość rezerwacji, zakwaterowania i wyżywienia w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym kat. I, tel./fax (41) 345 95 22; (41) 24 53 56 wew. 25 

 

     Miłośników szachów zapraszamy do Nowin,  

Życzymy dużo radości i emocji sportowych 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

Stanisław Barycki 


