
Dzień Kobiet z Grami Planszowymi -2023 
 
 
1. Organizatorzy  
 Sandomierski Klub Szachowy Salve Regina 
 Tel.: 602 770 251 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Koseły 3a 
 Tel. : 790 780 923 
 
2. Cel rozgrywek  
Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego 
Popularyzacja szachów oraz gier planszowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  
 
3. Termin i miejsce  
Impreza odbędzie się w dniu 5 marca 2023 (niedziela) w Zielonym Centrum Kultury w Parku Piszczele  
 
4. System rozgrywek  
Zawody rozgrywane będą w dwóch etapach: 
a) turniej szachowy – system szwajcarski, 7 rund, tempo gry 10 minut na partie na zawodnika 
b) turniej gier planszowych 
 
5. Harmonogram imprezy 
5.1 Turniej Szachowy 

10:00 - 10:15 – Zapisy na turniej szachowy 

10:15 -12:45 – Rozgrywki turniejowe 

12:45 - 13:00 – Dekoracja zwycięzców 

13:00 – 13:20 – Poczęstunek 

13.20 – 13.25 – Zakończenie turnieju szachowego 

5.2 Turniej Gier Planszowych 

13:30 - 13:45 – Zapisy na turniej gier planszowych ( zawodnicy wybierają grę planszową w której będą 

rywalizować z innymi uczestnikami) 

13:45 – 15:45 – Turniej gier planszowych 

15:45 – 16.10 – Poczęstunek 

16:10 – 16:25 – Dekoracja zwycięzców 

16:25 – 16:30 – zakończenie imprezy 

             
6. Warunki uczestnictwa  
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy seniorzy oraz juniorzy z regionu Sandomierza, którzy 
zgłoszą swój udział w dniu zawodów w dniu zawodów. Rejestracja zawodników rozpoczyna się od 
godziny 10.00 lub 13.30. Każdy z uczestników może wziąć udział we wszystkich etapach imprezy. 
 
7. Nagrody w turnieju 
Nagrody w poszczególnych turniejach: 
Klasyfikacja generalna 
I miejsce – Puchar 
Wypróżnienia w kategoriach – młodzik (do 12 lat), junior (13-18 lat), osoby dorosłe (powyżej 18 lat), 
kobiety: 
I – miejsce - statuetka 
II-III miejsce – medal 
 
Dla każdej uczestniczki zawodów upominek 
Dodatkowo wśród pozostałych uczestników rozlosowanych zostanie 6 upominków. 
 



8. Posiłek  
W trakcie trwania zawodów przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów.    
 

9. Przepisy końcowe:  

Niepełnoletni zawodnicy do lat siedmiu uczestniczą w turnieju pod opieką rodziców/opiekunów. Za stan 

zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice. Ostateczna interpretacja niniejszego 

regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest 

ostateczna. 

 

10. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:  

·      utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, 

·      korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz 

przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do 

korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, 

dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,  

·      przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w 

turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.  
 


