
REGULAMIN 
 

OTWARTYCH  MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 
 
I. ORGANIZATOR 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki „START” w Radłowie. 
Urząd Miejski w Radłowie. 
Małopolski Związek Szachowy w Krakowie 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. 
 
II. TERMIN I MIEJSCE 
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w szachach błyskawicznych odbędą się w sali Miejskiego 
Centrum Kultury w Radłowie w dniu 28 sierpnia 2022 roku (niedziela) o godz. 10:00. 
 
III. UCZESTNICTWO 
Prawo startu w turnieju szachowym posiada każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię szachową, 
przynależność klubową i miejsce zamieszkania. 
 
IV.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU  
1. Turniej szachowy rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 20 rund z tempem 3 minuty + 
2 sekundy na każde posunięcie 
2. Prawo gry posiada każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię, przynależność klubową i miejsce 
zamieszkania. 
3. W mistrzostwach obowiązują przepisy Kodeksu szachowego wraz ze zmianami dotyczących szachów 
błyskawicznych. 
 
V. NAGRODY 
Za zajęcie od I do VI miejsca w turnieju głównym wręczone zostaną nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego, dyplomów oraz pucharów: 
  
Dodatkowo za zajęcie od I do III miejsca w kategorii junior i juniorka wręczone zostaną nagrody rzeczowe w 
postaci sprzętu sportowego, dyplomy i puchary. 
 
Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziano napoje chłodzące oraz wyżywienie w postaci stołu 
szwedzkiego. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zabezpiecza sędziego głównego turnieju którym będzie Pan Wiesław Kasperek z Tarnowa - 
zasłużony sędzia klasy państwowej mając do pomocy 2-ch sędziów pomocniczych. 
2. Sprzęt szachowy (szachy, szachownice, zegary szachowe, laptopa wraz z programem szachowym) 
zabezpiecza komisja sędziowska. 
3. Zapisy do mistrzostw przyjmuje Wiesław Kasperek do dnia 26 sierpnia 2022 roku, tel. 146908581 
4. Zawodnicy, którzy się spóźnią na I rundę mogą zostać dopuszczeni od II rundy jeżeli będą wolne miejsca. 
5. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
przetworzenie danych osobowych przez organizatora w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych. 
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego upoważnionego przez Organizatora 
turnieju. 
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