
Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego  

w szachach szybkich 

IX  MEMORIAŁ  FRANCISZKA  PROCHOWNIKA 

Strzelce Opolskie, 17 listopada 2019 
 

 

1. ORGANIZATORZY         

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 

Opolski Związek Szachowy 

przy współpracy rodziny Franciszka Prochownika      

2. CELE 

Uczczenie pamięci wybitnego opolskiego szachisty Franciszka Prochownika.  

Wyłonienie najlepszych szachistów województwa opolskiego w szachach szybkich.  

3. MIEJSCE I TERMIN 

Ratusz na Rynku w Strzelcach Opolskich,  niedziela, 17 listopada 2019 r.  

4. SYSTEM ROZGRYWEK 

System szwajcarski na dystansie 9 rund,  tempo gry 10 min. + 5 sek. na ruch. 

5. PROGRAM 

  9:00 –  9:40  rejestracja zawodników 

  9:50 – 10:00 odprawa i otwarcie turnieju 

10:00 – 12:45  rundy I – V 

12:45 – 13:00  przerwa na posiłek 

13:00 – 15:10  rundy VI – IX 

15:15 – 15:30  wręczenie nagród 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenia na adres e-mail: h.czempiel@strzelceopolskie.pl, lub poprzez stronę turnieju 

www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4747 

Wpisowe połączone z opłatą FIDE wynosi 35 zł, płatne gotówką przed turniejem.  

Dla osób zarejestrowanych w Opolskim Związku Szachowym wpisowe wynosi 25 zł. 

Arcymistrzowie i zawodnicy zagraniczni mogą negocjować warunki startu. 

Rejestracja i zgłoszenia przed turniejem do godziny 9:40. Spóźnieni mogą grać od II rundy. 

7. NAGRODY

Pieniężne: I miejsce – 750 zł,  II – 500 zł,  III – 300 zł,  IV – 200 zł,  V – 150 zł,  VI – 100 zł. 

Bony o wartości 50 zł na zakupy w sieci Kaufland dla nienagrodzonych: najlepszego z drugiej 

dziesiątki listy startowej, najlepszego z trzeciej dziesiątki, czwartej itd. do ostatniej pełnej 

dziesiątki, którą rozszerza się o zawodników z końca listy. 

Poza tym, trzej najlepsi zawodnicy i zawodniczki w klasyfikacji Mistrzostw Województwa 

Opolskiego zdobędą tytuły, puchary oraz nagrody rzeczowe. 

Najlepsza trójka zawodników ze Strzelec Opolskich otrzyma nagrody rzeczowe. 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. 

Organizator zapewnia bezpłatny bufet (napoje, kołocz śląski, kanapki). 

Sędzią głównym turnieju będzie Michał Wejsig – FIDE Arbiter. 

Kontakt z organizatorem: Henryk Czempiel tel. 608 400 097. 

Sponsor 

mailto:h.czempiel@strzelceopolskie.pl

