
 
 

 
 

FERIE Z SZACHAMI W BBOSiR 

12.01.2021 r. (wtorek) 10:00 

 

1. Organizator 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna „Smart Chess” 

LKS ORZEŁ Kozy 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Mały Mistrz Sportu” B-B 

 

2. Termin i miejsce rozgrywek 

12.01.2021 r. (wtorek) godzina 10:00 

Hala widowiskowo-sportowa; ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała 
 

3. Cel turnieju 

Popularyzacja gry w szachy na terenie Bielska-Białej; 
 

4. System rozgrywek 

System szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde 

posunięcie. Turniej jest zgłoszony do klasyfikacji rankingu FIDE – szachy szybkie. 

 

5. Warunki uczestnictwa 

Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy.  

Do udziału w Turnieju zawodnicy zgłaszają się na stronie: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5712668679733248 lub pocztą 

elektroniczną szachy@smartchess.pl, podając: imię i nazwisko, posiadaną kategorię 

szachową, pełną datę urodzenia oraz klub (miejscowość). 
 

Zgłoszenia do 08 stycznia 2021 r. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł. 
 

6. Wpisowe 

Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi: 

• juniorzy i seniorzy: 15 zł, 

• mieszkańcy Bielska-Białej: 10 zł. 



 
 

BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 43-300 BIELSKO-BIAŁA | UL. MARII KONOPNICKIEJ 5 | TEL. +48 33 822 18 75, +48 33 816 64 61  

WWW.BBOSIR.BIELSKO.PL | SEKRETARIAT@BBOSIR.BIELSKO.PL 

DANE DO FAKTURY:  

MIASTO BIELSKO-BIAŁA, BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI;  

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 5; NIP: 9372686990 

Wpisowe powinno być uregulowane przelewem do 08 stycznia: 

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna „Smart Chess” Michał Paździora mBank 

09 1140 2004 0000 3802 7590 4863 

tytułem: opłata startowa – Ferie z szachami w BBOSiR, imię i nazwisko. 

Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Po wcześniejszym kontakcie, istnieje możliwość uregulowania opłaty gotówką w dniu 

zawodów. 

 

7. Nagrody 

Puchar dla  najlepszego  zawodnika  turnieju.  Medale  i  dyplomy  zostaną  rozdane  

w następujących kategoriach: 

• juniorzy do 18 lat (do rocznika 2002), 

• mieszkańcy Bielska-Białej. 
 

8. Postanowienia końcowe 

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego 

dotyczącymi obostrzeń związanych z COVID-19. 

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieką osób 

dorosłych. 

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający 

licencję sędziowską FIDE. Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator. Zawodnicy 

ubezpieczają się na własny koszt. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju 

do Sędziego. 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników 

przez organizatorów w celach związanych z przeprowadzeniem turnieju i promocją 

zawodów (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 

1000). 

 

 


