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Komunikat organizacyjny 

Memoriał Romana Bąka 2019 

Otwarte Mistrzostwa Śląska Seniorów 

 
 
 

Organizator 

• Śląski Związek Szachowy 

Współorganizator 

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
• Stadion Śląski 
• Chorzowskie Towarzystwo Szachowe 
Sala gry i termin 

• Stadion Śląski Chorzów ul. Katowicka 10 
Sala konferencyjna 3 (SK3) 
Wejście na salę gry przez Hotel Stadionu Śląskiego 

• 19 – 27 października 2019 r. 
System rozgrywek 

• Systemem szwajcarski na dystansie 9 rund 
• Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund na ruch  
Wpisowe 

• 120,00 zł 
• Juniorzy do 18 lat i  seniorzy 60+ : 100,00 zł 
• Zawodnicy utytułowani oraz powyżej rankingu 2400 zwolnieni z wpisowego 
• Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej wpłaty wpisowego przelewem na konto 

bankowe Śląskiego Związku Szachowego. 
54 2030 0045 1110 0000 0236 8940  
Tytuł wpłaty: Wpisowe Bąk + nazwisko 

• Wpisowe wpłacone na konto i zaksięgowane w banku do 17 października wynosi 
90,00 zł i 70,00 zł (wieczorem 17 października prosimy o sprawdzenie na liście 
startowej czy jest umieszczona informacja o opłaconym wpisowym). 

Warunki uczestnictwa 

• Przesłanie zgłoszenia do 17 października na stronie www.chessarbiter.com lub  
e-mail: bogdan.obrochta(at)gmail.com 

• Zawodnicy, którzy dokonają wpłaty wpisowego przelewem na konto bankowe do 17 
października zostaną automatycznie skojarzeni w pierwszej rundzie i nie muszą 
potwierdzać udziału przed pierwszą rundą. 

• Pozostali zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia udziału na sali gry w sobotę do 
godz. 9.00 oraz wpłacenia gotówką wpisowego.  

• Zawodnicy zwolnieni z wpisowego zobowiązani są potwierdzić udział na sali gry w 
sobotę do godz. 9.00. 

• Spóźnialscy grają od II rundy i płacą wpisowe o 50 % większe. 
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Harmonogram turnieju 

Data Runda Godz. 

Sobota   19.10.2019 Potwierdzenie udziału 9.00 

Sobota   19.10.2019 I 10.00 

Niedziela  20.10.2019 II 10.00 

Poniedziałek  21.10.2019 III 17.00 

Wtorek   22.10.2019 IV 17.00 

Środa   23.10.2019 V 17.00 

Czwartek  24.10.2019 VI 17.00 

Piątek   25.10.2019 VII 17.00 

Sobota   26.10.2019 VIII 10.00 

Niedziela  27.10.2019 IX 10.00 

Niedziela  27.10.2019 Zakończenie turnieju 14.00 

Nagrody 

• I – 1000 zł / 700 / 500 / 400 / 300 / 200 
Kobiety:  500 zł / 300 / 200 
do 1900 elo: 300 zł / 200 / 100 
do 1500 elo: 200 zł / 150 / 100 
seniorzy +60: 200 zł / 150 / 100 

• Najlepszy zawodnik ze Śląska otrzymuje tytuł Mistrza Śląska 2019 oraz bezpośredni 
awans do Finału Mistrzostw Śląska 2020 rozgrywanego w Ustroniu w dniach 15 – 21 
sierpnia 2020 r. Turniej kołowy 10 zawodników. Udział na koszt organizatora oraz 
po spełnieniu warunków regulaminu Mistrzostw Śląska 2020. Pula nagród 30.000 zł 

Parking 

• Przy Hotelu Stadion Śląski znajduje się wewnętrzy parking, wjazd brama 7 B 
https://goo.gl/maps/6nqGAEADEnM2 

• Wjazd samochodem na teren Parku Śląskiego jest możliwy tylko przez punkt 
poboru opłat i tylko od strony ulicy Parkowej.  

• Przy wjeździe samochodem na teren Parku Śląskiego należy pobrać bilet 
parkingowy umożliwiający wjazd i wyjazd. Przed wyjazdem z Parku Śląskiego 
należy potwierdzić (walidacja) bilet parkingowy w recepcji Hotelu Stadionu 
Śląskiego. Potwierdzenie biletu parkingowego umożliwia bezpłatny wyjazd z Parku 
Śląskiego tylko od strony ulicy Parkowej.  

• Niedopełnienie tego spowoduje naliczenie opłat za parkowanie w wysokości 5,00 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. Za zagubienie biletu parkingowego lub 
jego zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie pobierana jest opłata 
dodatkowa w wysokości 50,00 zł 

Inne 
• Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
• W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz PZSzach. 
• Maksymalne spóźnienie na rundę 60 minut. 
• Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych zawodników: publikacja wyników, sprawozdawczość SZSzach, PZSzach i 
FIDE a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w 
celach marketingowych i promocyjnych. 

• W sprawach nieujętych niniejszym komunikatem decyduje organizator. 
• Kontakt: Bogdan Obrochta tel. 601 420 727, e-mail: bogdan.obrochta(at)gmail.com 
 


