
                
 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Ogólnopolski Turniej szachowo-warcabowy "Kaszuby 2018" 

 

ORGANIZATOR TURNIEJU  

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych 

i Słabowidzących „CROSS” Warszawa. 

Współorganizator  

Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i Słabowidzących „Jantar” Gdańsk. 

CEL TURNIEJU  

- Popularyzacja gry w szachy i warcaby wśród osób z dysfunkcją wzroku. 

- Podnoszenie poziomu gry w szachy i warcaby. 

- Uzyskiwanie wyższych rankingów szachowych i warcabowych. 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU  

Turniej odbędzie się w dniach 06.10-13.10.2018 we Wdzydzach koło 

Kościerzyny. 

Pensjonat Helena, Danuta i Gabriela, 83-406 Wdzydze. 

Przyjazd do ośrodka 06 października 2018 w godzinach popołudniowych.  

Turniej rozpoczyna się kolacją 06 października 2018 a kończy śniadaniem 13 

października 2018. Odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 20.00.  

 

UCZESTNICY TURNIEJU 

Uczestniczyć w turnieju mogą członkowie klubów Stowarzyszenia „ CROSS” 

posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty 

wzroku. 
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OPŁATY 

Odpłatność od uczestnika wynosi 140 zł. Odpłatność za przewodnika osoby 

niewidomej wynosi 140 zł.  

Ewentualne wpisowe do turnieju ustalone zostanie na odprawie technicznej.  

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 

rund, czas na rozegranie partii dla jednego zawodnika wynosi 90 minut.  

W turnieju obowiązują przepisy kodeksu PZSzach i PZwarc.  

Zawodnicy grający kolorem białym zobowiązani są do zabezpieczenia sprzętu.  

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia, dokonywane wyłącznie  przez Kluby, do dnia 10 września, z 

podaniem imienia, nazwiska i stopnia niepełnosprawności proszę przesyłać na 

adres:  

Email: gksjantar.gda@gmail.com  lub twin53@wp.pl    

lub telefonicznie: 606 605 585 

Inne dodatkowe informacje przekażemy wszystkim zakwalifikowanym 

zawodnikom po 15 września 2018. 

Zapewniamy dowóz uczestników z Kościerzyny na miejsce turnieju i do 

Kościerzyny w dniu zakończenia turnieju.  

Serdecznie zapraszamy 

Koordynator Jerzy Dzióbek 
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