
 

IV Szachowy Turniej Integracyjny PRESTIGE CUP  

dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych 

 

REGULAMIN 

1. Cel: 

 popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych 

 integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 

 szeroko pojęta rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez sport 

2. Organizator 

 Fundacja Inwalidów ŚWIT 

3. Miejsce i termin 

Data: 15.06.2016 r.  

Miejsce rozgrywek: Tor Wyścigów Konnych Służewiec , ul. Puławska 266  Warszawa  

*Turniej odbędzie się w budynku „nowej Trybuny” 

 

Rejestracja Uczestników: 15.06.2016 r. godz. 10:00 - sala gry (nowa Trybuna) 

Odprawa techniczna: godz. 10:45 

Uroczyste otwarcie zawodów: godz. 10:55 

Rozpoczęcie rozgrywek: godz. 11:00 

Zakończenie rozgrywek oraz rozdanie nagród:. około godz. 16.00 

 

4. Warunki uczestnictwa 

Turniej ma charakter integracyjny, mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby 

niepełnosprawne, jak i pełnosprawne. Osoby niepełnosprawne są proszone o okazanie przy 

rejestracji uczestników w dniu turnieju dokumentu poświadczającego niepełnosprawność 

(zaświadczenie, legitymacja). Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest dostarczenie 

Organizatorowi przy rejestracji uczestników w dniu turnieju zgody opiekuna prawnego. 



Formularz zgody opiekuna prawnego do pobrania na stronie Organizatora: 

www.fundacjaswit.pl . 

Zapisy należy zgłaszać mailowo lub telefonicznie u koordynatora do 14 czerwca . Udział w 

wydarzeniu jest bezpłatny.  

Koordynator: Magdalena Czajkowska tel.: (22) 330 58 37; m.czajkowska@swit.com.pl 

Zapisywać można się również online, poprzez system Chess Arbiter: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Konkurencje, system rozgrywek oraz tempo gry  

Turniej integracyjny - 7 rund. Tempo gry: 15 minut na partię dla każdego zawodnika 

lub 10 minut + 5 sekund na każde posunięcie od początku partii. System szwajcarski. 

Kojarzenie komputerowe. Obowiązują przepisy kodeksu szachowego.  

Czas spóźnienia na rundę ustala się maksymalnie na   10 minut. Po upływie tego 

czasu partię uznaje się za przegraną. Gdy obaj zawodnicy są nieobecni, to zostanie 

przyznany obustronny walkower. 

Punktacja pomocnicza: w przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych 

miejsc decyduje punktacja pomocnicza :  

1. Liczba zdobytych punktów. 

2. Metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów (tzw. średni Buchholz).  

3. Metoda pełnego Buchholza. 

4. Większa liczba zwycięstw. 

5. Większa liczba zwycięstw czarnymi.  

  

Sędzia główny: Stefan Wronicz    

Sędzia pomocniczy: Mieczysław Wysocki   

Decyzja sędziego głównego jest ostateczna. 

 

 

 

http://www.fundacjaswit.pl/
mailto:m.czajkowska@swit.com.pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/


6. Nagrody 

- puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii Open 

- puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii Osoby 

Niepełnosprawne 

- dyplomy i upominki dla wszystkich zawodników  

Gracz uprawniony jest tylko do jednej z nagród z prawem wyboru. Pozostawiona nagroda 

przysługuje kolejnej osobie w danej kategorii. 


