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36. Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ludwika Zamenhofa 
Białystok, 27-31.12.2017 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1.  ORGANIZATOR 

 MUKS Stoczek 45 Białystok, 15-757 Białystok ul. Łagodna 10  

tel. 85 664 46 82, e-mail: kontakt@stoczek45.pl , www.stoczek45.pl , www.fb.com/stoczek45 

 Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku www.podlzwszach.net 

 Dyrektor Memoriału: Krzysztof Jaszczuk 

tel. kom. +48 690 995 606, e-mail: karius@poczta.onet.pl 

 Sędzia główny: Leszek Zega 

tel. kom. +48 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl 

 Strona turnieju: www.memorialzamenhofa.pl , www.fb.com/memorialzamenhofa 

2.  TERMIN I MIEJSCE 

 27-31.12.2017 roku 

 Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 

tel. 85 654 86 80 

e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl 

www.stadion.bialystok.pl  
3.  GRUPY TURNIEJOWE 

 Grupa A  

 zawodnicy z rankingiem ELO co najmniej 2200,  

 organizator ma prawo dopuścić do udziału zawodników w wieku do lat 18 z rankingiem ELO 

2100-2199, 

 istnieje możliwość wypełnienia norm na tytuły GM, IM, WGM, WIM; 

 Grupa B  

 zawodnicy z rankingiem ELO od 1800 do 2199, 

 organizator ma prawo dopuścić do udziału zawodników z rankingiem ELO od 1600 do 1799, 

 istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe; 

 Grupa C  

 zawodnicy z rankingiem ELO od 1600 do 2000, 

 organizator ma prawo dopuścić do udziału zawodników z rankingiem ELO od 1400 do 1599, 

 istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe; 

 Grupa D 

 zawodnicy z rankingiem ELO poniżej 1600 oraz bez rankingu ELO, 

 istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie krajowe (oprócz I męskiej); 
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 Grupa E – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze 

 istnieje możliwość wypełnienia norm na V i IV kategorię, 

 prowadzenie zapisu partii nie jest obowiązkowe, 

 kontakt grających dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolony jest tylko w obecności 

sędziego 

4.  SYSTEM ROZGRYWEK  

 System szwajcarski na dystansie 9 rund 

 Tempo gry:  

 Grupy A, B i C – po 90 minut na partię z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii 

 Grupa D – po 30 minut na partię z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii 

 Grupa E – po 15 minut na partię z dodawaniem 15 sekund na ruch od początku partii 

5.  ZAKWATEROWANIE 

 Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród  
Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 6, tel. +48 85 675 66 00, www.hotelpodlasie.pl  

 Zakwaterowanie w pokoju  2-, 3-, 4-osobowym / kolacje, obiady – 125 PLN osoba za dzień. 
 Zakwaterowanie w pokoju 2-, 3-, 4-osobowym / kolacje – 105 PLN osoba za dzień. 
 Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym / kolacje, obiady – 165 PLN osoba za dzień. 
 Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym / kolacje – 145 PLN osoba za dzień. 
 Rezerwacje i zapytania proszę kierować na adres: recepcja@hotelpodlasie.pl, tel 85 675 66 00 
 Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Panią Urszulą Dębowską, 

u.debowska@hotelpodlasie.pl, tel. 85 67 56 617. 
 Rezerwacje będą przyjmowane do dnia 4.12.2017 r. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest 

przesłanie formularza rezerwacji oraz wpłata zaliczki za jedną dobę na rachunek: Alior Bank 
o/Białystok 91 2490 0005 0000 4520 7913 8644; SWIFT: ALBPPLPW. 

 Uczestnicy zawodów będą kwaterowani w pokojach od godz. 14.00, a wykwaterują się do godz. 
11.00 w dniu wyjazdu. 

 Wcześniejszy przyjazd lub przedłużenie pobytu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z 
recepcją Hotelu Podlasie. 

 Hotel Villa Tradycja  
Białystok, ul. Włókiennicza 5, www.villatradycja.pl  

 Europejski standard (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego stołu, obiad serwowany), 
Internet wifi oraz parking dla uczestników turnieju – liczba miejsc ograniczona. 

 Koszt zakwaterowania i wyżywienia od osoby : 
- w pokojach 2-, 3-osobowych od kolacji 26.12.2017 do obiadu 31.12.2017 – 5 x125 = 625 PLN 
- w pokoju 1-osobowym od kolacji 26.12.2017 do obiadu 31.12.2017 – 5 x 165 = 825 PLN 

 Koszt zakwaterowania i wyżywienia bez obiadów od osoby: 
- w pokojach 2-, 3-osobowych od kolacji 26.12.2017 do śniadania 31.12.2017 – 5x105 = 525 PLN 
- w pokoju 1-osobowym od kolacji 26.12.2017 do śniadania 31.12.2017 – 5 x 145 = 725 PLN 

 Koszt wyżywienia dla uczestników nie nocujących w Villa Tradycja: obiad – 25 zł od osoby, 
kolacja – 25 zł od osoby 

 Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienie będą przyjmowane przez recepcję Villa Tradycja – e-
mail vt@villatradycja.pl, tel. 0048 85 652 65 20. Dodatkowe informacje można uzyskać 
kontaktując się z Panią Eweliną Walania – e-mail marketing@villatradycja.pl, tel. 696 054 180 

 Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić do dnia 4 grudnia 2017 r. na rachunek 
bankowy Probart Sp. z o.o. ul. Włókiennicza 5, 15-464 Białystok, nr konta 51 8063 0001 0100 
0201 1080 0001 
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 Możliwość rozliczenia gotówką w dniu przyjazdu 
 Uczestnicy zawodów w dniu przyjazdu będą kwaterowani w pokojach od godziny 16:00, 

natomiast w dniu wyjazdu zobowiązują się opuścić pokoje do godziny 12:00 
 Wcześniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie 

po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją. 
 Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie późniejszym będzie możliwa tylko w 

przypadku posiadania wolnych miejsc. 
 Liczba miejsc noclegowych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 VISENTO Apartments 
Białystok, ul. Kawaleryjska 28, kom. +48 733 033 337 www.visento.pl 

 Apartamenty w pełni wyposażone – nadają się zarówno do 1-dniowych pobytów, jak i dłuższej 
wizyty w Białymstoku. Aktualnie nie ma w ofercie wyżywienia 

 W ofercie apartamenty: 6-osobowe x 2, 4-osobowe x 10, 2-osobowe typu studio x 1 
 Zdjęcia można obejrzeć na fanpagu: www.facebook.com/visentoapartments 
 Standardowy cennik: 6 osób – 259 PLN, 5 osób – 239 PLN, 4 osoby – 219 PLN, 3 osoby – 199 

PLN, 1-2 osoby – PLN  
 Specjalnie dla uczestników Memoriału Zamenhofa stworzono kod rabatowy w wysokości 15%, 

przy dokonywaniu rezerwacji przez stronę www.visento.pl Po wejściu w „rezerwacje online” na 
dole strony w polu „Kod rabatowy” wystarczy wpisać „ZAMENHOF” 

 Domy Studenta Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej  

Szczegółowe informacje i rezerwacja – tel. 85 746 97 18 (DS Nr 1), 85 746 97 28 (DS Nr 2), 85 746 
97 38 (DS Nr 3), 85 746 97 47 (DS Nr 4) lub przez www.booking.com  

6.  OBIADY 

 Istnieje możliwość wykupienia obiadów na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Cena za jeden obiad 

wynosi 20 zł. Łączny koszt wyżywienia to 5 x 20 zł = 100 zł. Obiady należy zamówić najpóźniej do 

dnia 10.12.2017 r. 

 Wpłaty przyjmowane są na konto organizatora: MUKS Stoczek 45 Białystok 13 1240 5211 1111 

0000 4927 1898. 

 Po tym terminie możliwość wykupienia obiadów może być utrudniona. 

7.  WPISOWE 

 Wpisowe opłacają wszyscy zawodnicy – niezależnie od posiadanego tytułu i rankingu 

 Wysokość wpisowego jest zależna od terminu wpłaty i wynosi: 

 Grupa A 

- 180 PLN do dnia 30.09.2017 r.  

- 200 PLN od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 

- 220 PLN od 01.11.2017 r. do 10.12.2017 r. 

- 300 PLN od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. 

 Grupa B 

- 140 PLN do dnia 30.09.2017 r.  

- 160 PLN od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 

- 180 PLN od 01.11.2017 r. do 10.12.2017 r. 

- 240 PLN od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. 
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 Grupa C 

- 130 PLN do dnia 30.09.2017 r.  

- 150 PLN od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 

- 170 PLN od 01.11.2017 r. do 10.12.2017 r. 

- 230 PLN od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. 

 Grupa D 

- 120 PLN do dnia 30.09.2017 r.  

- 140 PLN od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 

- 160 PLN od 01.11.2017 r. do 10.12.2017 r. 

- 200 PLN od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. 

 Grupa E 

-   80 PLN do dnia 30.09.2017 r.  

- 100 PLN od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 

- 120 PLN od 01.11.2017 r. do 10.12.2017 r. 

- 140 PLN od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. 

 Wysokość wpisowego dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób zapisanych jednocześnie) 

wynosi: 

 minus 15% sumy opłat zapisanych zawodników – do dnia 30.09.2017 r.  

 minus 10% sumy opłat zapisanych zawodników od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 

 minus 5% sumy opłat zapisanych zawodników od 01.11.2017 r. do 10.12.2017 r. 

 Wpisowe będzie przyjmowane: 

 za pomocą formularza na stronie http://www.chessmanager.com 

 przelewem na konto MUKS Stoczek 45 Białystok: 

Nr IBAN – PL 13 1240 5211 1111 0000 4927 1898, Kod BIC – PKOPPLPW, 

Bank Pekao SA Oddział Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7 

Na przelewie należy wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata umieszczając dopisek „36. 

Memoriał Zamenhofa – wpisowe; imię i nazwisko” 

 Wpisowe zawiera opłatę rankingową w wysokości 20 PLN 

 Opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Jedynie zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu 22.12.2017 r. 

poinformują Sędziego Głównego, iż nie mogą wystartować w Memoriale, otrzymają zwrot 

wpisowego 

8.  ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia do dnia 22.12.2017 r. można dokonać: 

 za pomocą formularza http://www.chessmanager.com 

 w serwisach turniejowych: 

 grupa A: https://www.chessmanager.com/tournaments/24 
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 grupa B: https://www.chessmanager.com/tournaments/5749453248004096 

 grupa C: https://www.chessmanager.com/tournaments/5638038575120384  

 grupa D: https://www.chessmanager.com/tournaments/5730815774294016 

 grupa E: https://www.chessmanager.com/tournaments/5194783991529472 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: leszeg@wp.pl  

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, 

rok), klub lub miejscowość zamieszkania. 

 Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście 

startowej turnieju pod adresem http://www.chessmanager.com 

 Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem i ten fakt będzie odznaczony na liście startowej, mogą 

przybyć bezpośrednio na pierwszą rundę Memoriału. 

 Zawodnicy, którzy do dnia 22.12.2017 r. nie wpłacą wpisowego zostaną usunięci z listy startowej. 

 Zgłoszenia grup zorganizowanych będą przyjmowane wyłącznie na adres e-mail: leszeg@wp.pl . W 

temacie zgłoszenia należy wpisać „Zgłoszenia zbiorowe (nazwa grupy / klubu / drużyny)”, zaś w treści 

listu należy podać nazwiska zawodników oraz ich kategorie, rankingi, daty urodzenia (dzień, miesiąc, 

rok), grupy turniejowe. 

 Zgłoszenia grup zorganizowanych będą przyjmowane do 10.12.2017 roku. 

9.  WARUNKI SPECJALNE 

 Zawodnicy otrzymają diety zależne od posiadanego rankingu FIDE: 

 mężczyźni 

 2700 i więcej  - 1000 PLN 

 2600-2699  -   700 PLN 

 2500-2599  -   500 PLN 

 2400-2499  -   200 PLN 

 kobiety  

 2450 i więcej  - 1000 PLN 

 2400-2449  -   700 PLN 

 2300-2399  -   500 PLN 

 2200-2299  -   200 PLN 

 Diety przysługują jedynie zawodnikom, którzy rozegrają całe zawody. 

10.  NAGRODY 

 Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej brutto w PLN: 

Miejsce Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E 
I 10 000 3 000 2 000  1 500  750 
II 8 000 2 000  1 500   1 000  600 
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III 6 000 1 500  1 200  750  500 
IV 5 000 1 200  1 000  600  400 
V 4 000 1 000  750  500  300 
VI 3 000 750  600  400  200 
VII 2 000 600  500  300  150 
VIII 1 500 500  400  250  140 
IX 1 200 400  300 200 130 
X 1 000  300  250 150 120 
XI 750 250  200 130 110 
XII 600  200  150 100 100 

 Nagrody specjalne w grupie A: 

Najlepsza kobieta 600  
Najlepszy senior ur. 1957 lub starszy 300 
Najlepszy junior ur. 1999-2002 300  
Najlepsza juniorka ur. 1999-2002 300  
Najlepszy junior ur. 2003 lub młodszy 300  
Najlepsza juniorka ur. 2003 lub młodsza 300  
Najlepszy zawodnik o rankingu ELO <2300 300  
Najlepszy zawodnik o rankingu ELO <2400 300  

 Nagrody specjalne w grupie B: 

Najlepsza kobieta 400  
Najlepszy senior ur. 1957 lub starszy 200  
Najlepszy junior ur. 1999-2002 200  
Najlepsza juniorka ur. 1999-2002 200  
Najlepszy junior ur. 2003-2006 200  
Najlepsza juniorka ur. 2003-2006 200  
Najlepszy młodzik ur. 2007 lub młodszy 200  
Najlepsza młodziczka ur. 2007 lub młodsza 200  
Najlepszy zawodnik o rankingu ELO <2000 200  

 Nagrody specjalne w grupie C: 

Najlepsza kobieta 300  
Najlepszy senior ur. 1957 lub starszy 150  
Najlepszy junior ur. 1999-2002 150  
Najlepsza juniorka ur. 1999-2002 150  
Najlepszy junior ur. 2003-2006 150  
Najlepsza juniorka ur. 2003-2006 150  
Najlepszy młodzik ur. 2007 lub młodszy 150  
Najlepsza młodziczka ur. 2007 lub młodsza 150  
Najlepszy zawodnik o rankingu ELO <1800 150  

 Nagrody specjalne w grupie D: 



 

7 
 

 

Najlepsza kobieta 200  
Najlepszy senior ur. 1957 lub starszy 100  
Najlepszy junior ur. 1999-2002 100  
Najlepsza juniorka ur. 1999-2002 100  
Najlepszy junior ur. 2003-2006 100  
Najlepsza juniorka ur. 2003-2006 100  
Najlepszy młodzik ur. 2007 lub młodszy 100  
Najlepsza młodziczka ur. 2007 lub młodsza 100  
Najlepszy zawodnik o rankingu ELO <1400 100  
Najlepszy zawodnik o rankingu <1200 100  

 Puchary i medale za miejsca I-VI oraz dyplomy za miejsca I-XII we wszystkich grupach. 

 Upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników grupy E. 

 Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. 

Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%. 

 Nagrody nie są dzielone. 

 Zawodnik ma prawo otrzymać jedną nagrodę. 

 Nagrody nie odebrane podczas ceremonii zakończenia przepadają. 

 Nagrody specjalne będą wypłacane jedynie pod warunkiem rywalizacji w danej grupie minimum 3 

zawodników. 

11. NAGRODY W RYWALIZACJI TRENERÓW 

Trenerzy/Opiekunowie/Instruktorzy zgłaszający grupy (drużyny, kluby) biorą udział w oddzielnej 

rywalizacji. Każdy Trener/Opiekun/Instruktor otrzymuje jeden punkt za każdego zgłoszonego zawodnika 

oraz za zajęte przez nich miejsca w klasyfikacji końcowej wg następującej punktacji we wszystkich 

grupach rozgrywkowych: 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty 
1. 100 11. 24 21. 10 
2. 80 12. 22 22. 9 
3. 60 13. 20 23. 8 
4. 50 14. 18 24. 7 
5. 45 15. 16 25. 6 
6. 40 16. 15 26. 5 
7. 36 17. 14 27. 4 
8. 32 18. 13 28. 3 
9. 29 19. 12 29. 2 
10. 26 20. 11 30. 1 

Wysokość nagród dla Trenerów/Opiekunów/Instruktorów brutto w PLN: 

I 1000  
II 500  
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III 300  
IV 200  
V 100  

 

12. TERMINARZ 

Data Grupy A, B, C Grupa D Grupa E 
27 XII 09:45 – otwarcie 

10:00 – I runda 
16:00 – II runda 

09:45 – otwarcie 
10:00 – I runda 
12:15 – II runda 
14:30 – III runda 

 

28 XII 10:00 – III runda 
16:00 – IV runda 

10:00 – IV runda 
12:15 – V runda 
14:30 – VI runda 

29 XII 10:00 – V runda 
16:00 – VI runda 

10:00 – VII runda 
12:15 – VIII runda 
14:30 – IX runda 
16:45 – zamknięcie 

30 XII 10:00 – VII runda 
16:00 – VIII runda 

 09:45 – otwarcie 
10:00 – I runda 
11:00 – II runda 
12:00 – III runda 
13:00 – IV runda 
14:00 – V runda 

31 XII 10:00 – IX runda 
15:00 – zamknięcie 

10:00 – VI runda 
11:00 – VII runda 
12:00 – VIII runda 
13:00 – IX runda 
14:15 – zamknięcie 

 

13. OCENA WYNIKÓW 

 Suma zdobytych punktów 

 Wartościowanie średnie Buchholz 

 Wartościowanie pełne Buchholz 

 Liczba zwycięstw 

 Ranking średni przeciwników 

14. SĘDZIOWANIE 

 W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. 

 Zawody prowadzi sędzia główny przy pomocy sędziów asystentów. 

 Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego 

głównego. 

 Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. 

 Każdy zawodnik, który pojawi się na rundzie (przy szachownicy) z opóźnieniem większym niż 30 

minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. 

 W ostatniej rundzie Memoriału (we wszystkich grupach) obowiązuje zakaz zgadzania się na remis 
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przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, 

któremu zaproponowano  remis przed 40. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego 

przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.  

 Zawodnik zagraniczny, który rejestruje się, aby uczestniczyć w turnieju FIDE powinien posiadać swój 

FIDE ID (FIN). Jeśli zawodnik go nie ma, nie zostanie przyjęty do turnieju zgłoszonego do oceny 

rankingowej FIDE. 

 Zabrania się zawodnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie 

jakichkolwiek rozmów z innymi zawodnikami oraz z osobami postronnymi i opiekunami, także w 

kwestii propozycji remisowej w swojej partii czy też u konkurentów. 

 W sprawach spornych, nie objętych Regulaminem, decyduje Sędzia Główny zawodów. 

15. TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH 

 29.12.2017 r. godz. 20:15 

 9 podwójnych rund systemem szwajcarskim 

 Tempo gry: po 3 minuty na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 2 sekundy na każdy 

ruch od początku partii 

 Wpisowe po 30 zł od każdego zawodnika 

 Zwolnieni z wpisowego zawodnicy z tytułami IM, WIM, GM, WGM 

 Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE 

 Zapisy pod adresem http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5493/ 

 Punktacja pomocnicza: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja 

 Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej: I – 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł, IV – 150 zł, V – 100 

zł, VI – 80 zł, VII – 70 zł, VIII – 60 zł, IX – 50 zł, X – 40 zł 

 Statuetki dla zwycięzców sześciu klasyfikacji: generalnej, kobiet, młodzików do lat 7, młodzików 8-10 

lat, juniorów 11-14 lat, juniorów 15-18 lat 

16. TURNIEJ KLOCA 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Wszystkie turnieje są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. 

 Za zdolność zawodników do startu w zawodach (aktualne badanie lekarskie) odpowiedzialne są kluby 

lub rodzice zawodników. 

 Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi osobami podczas zawodów sprawują ich rodzice lub 

opiekunowie. 

 Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Komunikatu Organizacyjnego. 
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 Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora 

podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników. 

 Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie 

swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do 

pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie 

do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. 

Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia. 

 Dodatkowych informacji o turnieju udzielają Dyrektor Zawodów i Sędzia Główny. 

 W przypadkach spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje 

Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Memoriału (w sprawach organizacyjnych). 

 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego (w kwestiach 

sportowych) oraz do Dyrektora Memoriału (w kwestiach organizacyjnych). 

 
Krzysztof Jaszczuk 
Dyrektor Zawodów 

Leszek Zega 
Prezes MUKS Stoczek 45 Białystok 
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