
XXV OTWARTY SZACHOWY  
TURNIEJ KOPERNIKOWSKI 
Kartuzy, 25 marca 2023 r. 

 
Regulamin turnieju 

Miejsce rozgrywania turnieju: 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 Kartuzy  
 

Organizatorzy: 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach „Copernicus” 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach 

 

Uroczyste otwarcie zawodów: 25 marca 2023 r. (sobota), godz. 10:00 
Linki do turnieju znajdują się na stronie  www.chessarbiter.com 
Turniej A – zawodnicy rocznik 2007 i młodsi http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_748/ 
Turniej B – zawodnicy rocznik 2009 i młodsi http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_749/ 
Turniej C – zawodnicy rocznik 2011 i młodsi http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_750/ 
Turniej D – zawodnicy rocznik 2013 i młodsi http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_751/ 
Turniej E – zawodnicy rocznik 2015 i młodsi http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_752/ 
 

System rozgrywek: system szwajcarski na dystansie 7 rund 
Tempo gry: 15 minut na zawodnika  
 

Punktacja pomocnicza (w przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje 
punktacja pomocnicza): 

1. Metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów (tzw. średni Buchholz)  
2. Metoda Buchholza 
3. Progresja 
4. Wartościowanie rankingów przeciwników 
5. Większa liczba zwycięstw  
6. Większa liczba zwycięstw czarnymi 

 

Zgłoszenia: 25 marca 2023 r. od godziny 9:00 do 9:45. 
Zawodnicy, którzy zgłoszą się po tym terminie rozpoczynają grę od drugiej rundy. 
Prawo startu mają wszyscy zawodnicy bez względu na posiadaną kategorię szachową. Udział 
zawodników w turnieju można również zgłaszać do 24.03.2023r. do godziny 12:00 pocztą elektroniczną 
sp2mk@poczta.onet.pl (uczestnictwo należy potwierdzić w dniu turnieju do godziny 9:45) oraz na 
stronie www.chessarbiter.com. 
 

Wpisowe: 20 złotych od uczestnika. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach są zwolnieni z wpisowego. 
Wpisowe w całości zostanie przeznaczone na nagrody. 
 

Nagrody:  
Puchary za 1 miejsce w każdej grupie wiekowej (podział na chłopców i dziewczęta). 
Dyplomy dla pierwszych 10 uczestników, w każdej grupie wiekowej (podział na chłopców i dziewczęta). 
Nagrody rzeczowe za pierwsze 5 miejsc. 
 

Spawy organizacyjne: 
Sprzęt do gry zapewnia organizator. Zawodnicy ubezpieczają się sami. Zwracamy się z prośbą do 
uczestników turnieju o przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie sali gry 
i szkoły. 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian. 


