
                          
 
 

 
XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY - ROGI 2022 

 
 

1.  ORGANIZATORZY: 
   Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
   Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym 
   Klub Szachowy „ Czarny Koń „ Rogi 
  
            PRZY WSPARCIU 
     Podkarpackiego Związku Szachowego 
 

2. MIEJSCE I TERMIN: 
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Rogach  ul. Szkolna 2 - 29.05.2022 r. 
(niedziela). Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00 

  
 

3.  NAGRODY: 
    
    Grupa-A OPEN (zgłoszony do oceny rankingowej FIDE) 
  
    dyplomy i nagrody finansowe: 
  
    I       miejsce  - 800,00 zł 
    II     miejsce   - 600,00 zł 
    III    miejsce   - 500,00 zł 
    IV    miejsce   - 400,00 zł 
    V      miejsce   - 300,00 zł 
    VI    miejsce    - 200,00 zł 
    VII   miejsce   - 100,00 zł 
     

• Nagroda dla najlepszej zawodniczki    - 100,00 zł  + okolicznościowy 
dyplom i puchar 

• Nagroda Wójta Gminy Miejsce Piastowe dla najlepszego juniora – 100 zł + 
okolicznościowy dyplom i puchar 

Grupa B – Zawodnicy z rankingiem PZSzach do 1800 (zgłoszony do oceny 
rankingowej FIDE) 
 
 
Dyplomy i nagrody finansowe 
 



I  miejsce  - 400 zł 
II  miejsce  - 300 zł 
III  miejsce – 200 zł 
 

• Nagroda dla najlepszej zawodniczki    - 50,00 zł  + okolicznościowy dyplom 
i puchar 

• Statuetki dla trzech najlepszych zawodników z terenu  Gminy Miejsce 
Piastowe 

• Nagroda dla najlepszego juniora – 50 zł + okolicznościowy dyplom i puchar 

 
Grupa C -Juniorzy urodzeni w latach 2005-2009 (Zgłoszony do oceny 
rankingowej FIDE) 
 

• Puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych 
zawodników (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców) 

• Statuetki dla trzech najlepszych zawodników z terenu gminy Miejsce 
Piastowe 

 
 Turniej D - roczniki 2010 i młodsze 
 

• Puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych 
zawodników (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców) oraz dodatkowo dla 
każdego zawodnika, w tej grupie wiekowej, pamiątkowy medal. 

• Statuetki dla trzech najlepszych zawodników z terenu  Gminy Miejsce 
Piastowe 

• Z grupy D zostanie po rozgrywkach wydzielona dodatkowo kategoria do lat 
8  - Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników ( oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców ) 

Dodatkowo 

• Puchar wicestarosty krośnieńskiego + okolicznościowy dyplom dla 
najmłodszego zawodnika turnieju 

• Puchar Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego + 
okolicznościowy dyplom dla najstarszego zawodnika turnieju. 

 

Na zakończenie turnieju wśród wszystkich uczestników 
znajdujących się na Sali gry zostaną rozlosowane trzy 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

   
4. ZASADY PROWADZENIA TURNIEJU: 

   



System szwajcarski na dystansie 9 rund tempo gry 12 minut+2 sekundy na 
posunięcie  na zawodnika (Grupa A i B ) , 15min. na zawodnika ( Grupa C i D ). 

Turniej rozgrywany będzie w czterech kategoriach: 
    a) Grupa A wszyscy chętni zawodnicy  (zgłoszona do oceny rankingowej FIDE) 
 
    b) Grupa B zawodnicy do rankingu R=1800  (zgłoszona do oceny rankingowej 
FIDE) 
   c) Grupa C juniorzy - roczniki 2005-2009 (zgłoszona do oceny rankingowej 
FIDE) 
   d) Grupa D juniorzy - roczniki 2010 i młodsi 
 
  

5. WPISOWE: 
 

- Grupa A -40 zł 
- Grupa B -30 zł 
- Grupa C -20 zł 
- Grupa D -20 zł 
Zawodnicy klubu „ Czarny Koń „ Rogi zwolnieni z wpisowego. 
 
 
6. PLANOWANY PRZEBIEG TURNIEJU: 
 

9:00 9:30    zgłoszenia zawodników 
9:30 10:00   otwarcie turnieju  
10:00  16:00   rundy I – IX 
16:00  16:30   rozdanie nagród i zakończenie turnieju 

 
 
7. SĘDZIOWIE TURNIEJU:  
● Marian Bysiewicz 
● Jerzy Gunia 
● Mirosław Uliasz 
   Arkadiusz Kucza 

 
 

8. ZGŁOSZENIA: 
  

Bezpośrednio na stronie  chessarbiter  lub u organizatora 
     

Szczegółowych informacji udziela Pan SŁAWOMIR KUCZA   
    tel. 793 744 766 e – mail  slawekkucza@wp.pl 
 

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 
Ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych i interpretacja niniejszego 
regulaminu należy do organizatora. Nagrody nie podlegają łączeniu. 

 

PATRONAT HONOROWY: 

mailto:slawekkucza@wp.pl


PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PAN JERZY 

BORCZ 

TURNIEJ WSPÓŁFINANSUJE:  

 

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA w MIEJSCU 

PIASTOWYM 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ GOODRICH 

AEROSPACE POLAND 

  

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "KAROLINKA" W 

ROGACH 

właściciel Waldemar Patla 
 

SERWIS ROBÓT WIERTNICZYCH DUKLA 
Grzegorz Knap 

 
SPÓŁDZIELNIA SIP ZPCh 

 
 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 

który jest organizatorem turnieju Klub Szachowy „ Czarny Koń „ Rogi, w celu: 

➢  związanych  z organizacją niniejszego wydarzenia, 

➢   wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju i 

przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do 

korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem, 

➢  organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych 

do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie 

związanych z działalnością Organizatora 

 zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 


