
        X Jubileuszowy 
             Ogólnopolski Turniej Szachowy 

      „O złotego Jeża” 
 

             Jeżowe, 28 październik 2017 r. 
 

Organizatorzy: 

Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Jeżowe – Prezes Jacek Dąbek 
 

Gospodarz turnieju: 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem – Katarzyna Sudoł 
 

Prowadzący: 
Prezes UKS „Centrum” Jeżowe – Jacek Dąbek, Opiekun sekcji szachowej – Tadeusz Matyka 
 

Sędzia Turnieju: 
Marian Bysiewicz 

Andrzej Mazurkiewicz 
 

Podmioty wspierające: 
Powiat Niżański – Starosta Robert Bednarz, Gmina Jeżowe – Wójt Marek Stępak 
 

Data i miejsce rozgrywek: 
28 październik 2017 r. godz.10.00. 

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jeżowe 580A 
 

System rozgrywek: 
„Activ Chess-15”- 9 rund według systemu szwajcarskiego. 
 

Uczestnicy turnieju: 
W turnieju mogą wziąć udział jedynie zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo. 
 

Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach: 
Grupa A:  zawodnicy od rankingu 1800 wzwyż 

Grupa B:  zawodnicy do rankingu 1799 

Grupa C:  dzieci do lat 15 (roczniki 2002 -2006) klasyfikacja osobno chłopcy i dziewczęta. 

Grupa D:  dzieci do lat 10 (roczniki 2007 i młodsi) klasyfikacja  osobno chłopcy i dziewczęta. 
 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą: 
- mbysiewicz@poczta.onet.pl   

- na formularzu zgłoszeniowym na stronie Chess Arbiter Pro 

- w dniu turnieju do godz. 9.30. 
 

Wpisowe: 
Grupa A pow. 1800  senior  – 25 zł 

junior – 15 zł 
 

Grupa B do 1799  senior – 20 zł 

junior – 12 zł 
 

Grupa C    – 10 zł          
 

Grupa D    – 8 zł 
 

Zwolnieni z wpisowego: 
arcymistrzowie i mistrzowie międzynarodowi oraz zawodnicy sekcji szachowej „Spartakus” Jeżowe. 

mailto:mbysiewicz@poczta.onet.pl


Nagrody: 
 

 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są atrakcyjne upominki za udział w turnieju !!! 

 

DODATKOWO WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU 

ROZLOSOWANYCH ZOSTANIE 10 ARAKCYJNYCH NAGRÓD RZECZOWYCH !!! 

 

Organizatorzy zapewniają (wszystkim zawodnikom i opiekunom) gorący posiłek w przerwie turnieju 

(ok. godz. 13.30) oraz ciastka, kawę, herbatę i napoje chłodzące podczas każdej rundy. 
 

Przewidywane zakończenie turnieju ok. godz. 16.30. 
 

Dodatkowych informacji udziela: 
Tadeusz Matyka nr tel. 606142392 lub Jacek Dąbek 507561058 

 

Ważne!!! 
Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny sprzęt szachowy – zegar i komplet szachów 

turniejowych! 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i interpretacji regulaminu. 

Grupa A od rankingu 1800 wzwyż 

I miejsce 1000 zł + puchar (Złoty Jeż) 

II miejsce 500 zł  + puchar 

III miejsce 300 zł  + puchar 

IV-X miejsce  nagroda rzeczowa 
Najlepszy zawodnik z Gminy Jeżowe w grupie A   puchar + nagroda rzeczowa 

Każdy uczestnik turnieju JUBILEUSZOWY UPOMINEK 
 

Grupa B do rankingu 1799 

I miejsce 400 zł + puchar 

II miejsce 250 zł  + puchar 

III miejsce 150 zł  + puchar 

IV-X miejsce  nagroda rzeczowa 

Najlepszy zawodnik z Gminy Jeżowe w grupie B  puchar + nagroda rzeczowa 

Każdy uczestnik turnieju  JUBILEUSZOWY UPOMINEK 
 

Grupa C - dziewczęta Grupa C - chłopcy 

I miejsce puchar + dyplom + nagroda rzeczowa puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

II miejsce puchar + dyplom + nagroda rzeczowa puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

III miejsce puchar + dyplom + nagroda rzeczowa puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

IV-X miejsce  dyplom + nagroda rzeczowa dyplom + nagroda rzeczowa 

Najlepszy zawodnik z Gminy Jeżowe w grupie C puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

Każdy uczestnik turnieju  JUBILEUSZOWY UPOMINEK 
 

Grupa D - dziewczęta Grupa C - chłopcy 

I miejsce puchar + dyplom + nagroda rzeczowa puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

II miejsce puchar + dyplom + nagroda rzeczowa puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

III miejsce puchar + dyplom + nagroda rzeczowa puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

IV-X miejsce dyplom + nagroda rzeczowa dyplom + nagroda rzeczowa 

Najlepszy zawodnik z Gminy Jeżowe w grupie D puchar + dyplom + nagroda rzeczowa 

Każdy uczestnik turnieju  JUBILEUSZOWY UPOMINEK 
 

PONADTO 

Najmłodszy zawodnik turnieju nagroda rzeczowa 

Najstarszy zawodnik turnieju nagroda rzeczowa 


