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Regulamin
Turnieju Szachowego z okazji 500. rocznicy Bitwy pod Orszą.
Bitwa rozegrała się 8 września 1514 roku, podczas wojny litewsko-moskiewskiej 1512-1522 pomiędzy wojskami
litewsko-polskimi (ok. 30 tys. wojska) pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego
Ostrogskiego a wojskami moskiewskimi liczącymi do 80 tys. wojska.
Niewątpliwym sukcesem zwycięstwa było wykorzystanie propagandowe wyniku bitwy jako karty przetargowej
w stosunkach z Habsburgami i wydatnie przyczyniło się do rozbicia ligi antyjagiellońskiej. Zatrzymana też została
ofensywa Moskwy. I, oczywiście, odsunięte zostały w czasie o 200 lat rozbiory Polski, które nastąpiły w wyniku
paktów państw dążących do zlikwidowania Polski.

1. Cel. Celem turnieju jest:
 popularyzacja sławnych zwycięstw oręża polskiego
 uczczenie 500. rocznicy bitwy pod Orszą,


popularyzacja szachów wśród członków i wśród społeczności Radomia,



integracja radomskich szachistów,



nawiązanie kontaktów z Polonią.

2. Organizatorzy. Organizatorem jest RADOMIG Radom przy współpracy:


Uczniowskiego Klubu Sportowego „ROSZADA”,



Akademii Szachowej Marka Niedźwieckiego.

3. Termin. Turniej zostanie rozegrany od 10.09.2014 r. do 5.11.2014 r.
Przed I rundą turnieju od 17.20 do 17.30 odbędzie się odprawa techniczna.
I runda zostanie rozegrana o 17.30.
Pozostałe rundy będą odbywały się w każdą środę o 17.30.

4. Uczestnictwo: W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na posiadaną kategorię szachową.
Maksymalnie można zdobyć kategorię do II włącznie.

5. Zgłoszenia. Zgłoszenia z podaniem: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej,
rankingu FIDE i PZSzach, przyjmowane będą w terminie do dnia 09.09.2014 r. na adres e-mailowy:
marek_niedzwiecki@op.pl lub osobiście w dniu zawodów bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, do
godz. 17.20.
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Opłata startowa: Seniorzy 10 PLN, juniorzy 5 PLN. Zawodnicy RADOMIGU są zwolnieni z opłaty startowej.
7. Miejsce rozgrywek: Turniej zostanie rozegrany w Radomiu, w siedzibie Klubu RADOMIG przy ul.
Domagalskiego 17.
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8. System rozgrywek. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Dopuszcza się
inny system rozgrywek.

9. Tempo gry: 1 godzina dla zawodnika na rozegranie całej partii.
10. Przepisy gry: W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.
11. Nagrody. Zwycięzca otrzyma puchar. Za pierwsze trzy miejsca – pamiątkowe medale.
Wszyscy zawodnicy dostaną pamiątkowe dyplomy.
W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decydują:
 wartościowanie Buchholza,
 pełny Buchholz,
 progress,
 większa liczba zwycięstw w całym turnieju,
 większa liczba zwycięstw czarnym kolorem bierek,
 losowanie.

12. Pozostałe przepisy.
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań
z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

13. Doskonalenie swoich umiejętności szachowych.
W ramach doskonalenia swoich umiejętności szachowych zapraszam do zapoznania się z książeczkami mojego
autorstwa: „Poznaj smak szachów. Tomik I. Mat w jednym posunięciu”, „Poznaj smak szachów. Tomik II. Mat
w dwóch posunięciach”, „ Twój pierwszy ruch.”, które są zamieszczone na stronie Uczniowskiego Klubu
Sportowego „ROSZADA”, www.roszada.eu w zakładce Pobieranie -> Materiały szkoleniowe.

14. Patronat medialny:
Radio Znad Wilii

Radom, 04.09.2014 r.
Za organizatorów
/-/ Marek Niedźwiecki

