
 

 

 
1. Główny organizator:  

LZS Pat Ligota Dolna 
2. Współorganizatorzy: 

 Marszałek Województwa Opolskiego; 

 Burmistrz Miasta Kluczborka; 

 Opolski Związek Szachowy; 

 Sołectwo Ligota Dolna; 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Kluczbork; 

 Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” 

 Bożena Maliszewska-Kozan- tłumacz przysięgły języka niemieckiego. 

  

   3. Patronat medialny: 

Kulisy Powiatu, Gazeta Spiker, 

   4. Cel zawodów 

Popularyzacja szachów na terenie Powiatu Kluczborskiego oraz integracja 

środowiska szachowego. 

Wspomnienie założyciela klubu LZS PAT-  Kazimierza Gulanowskiego. 

5.Termin i miejsce gry:  
Memoriał odbędzie się 23.11.2019 r. (sobota) w Świetlicy Wiejskiej   
w Ligocie Dolnej, ul. Wołczyńska 73 - rozpoczęcie zawodów  o godzinie 1000. 
 
6.System rozgrywek:  
System Szwajcarski na dystansie 7 rund po 15 minut dla zawodnika.  
Turniej będzie rozgrywany w 2 grupach A i B: 

Grupa A – zawodnicy z rankingiem FIDE lub posiadający co najmniej II kategorię 
szachową i wyżej. 
Grupa B - zawodnicy posiadający  III kategorię szachową lub niższą. 

7.Warunki uczestnictwa - wpisowe 
Wpisowe do turnieju wynosi: 

 Juniorzy  5zł (do 18 roku życia) 

 Seniorzy 15zł 



8.Zapisy do turnieju: 

Zgłoszenia w dniu rozpoczęcia turnieju na sali gry od 830 do 930. 

Nieobowiązkowe ale mile widziane wcześniejsze- telefoniczne potwierdzenie 

udziału ( tel. kontaktowy 506410053). 

9.Nagrody: 

Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

10.Uwagi końcowe: 

*Organizator zapewnia dla wszystkich poczęstunek i napoje. 

*Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiadają opiekunowie   

i rodzice.  

*Obowiązywać będą przepisy kodeksu szachowego PZSzach. 

*Sprawy sporne rozstrzygać będzie sędzia turnieju. 

*Organizatorzy zastrzegają prawo do interpretacji powyższego regulaminu oraz 

do ewentualnych zmian poszczególnych punktów regulaminu.  

* Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu 

oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb 

turnieju: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji  

i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju.  

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału  

w turnieju.  

 

 

 

Tel. kontaktowy: 506410053 

email : malgorzata_gulanowska@op.pl 

 

tel. kontaktowy 506410053 

email: margo_g@op.pl 


