
I OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA 

LEKARZY I PRAWNIKÓW 

W SZACHACH 

Kazimierz Dolny '2015 

 

1. Termin: 
10.01.2015 r. 
 

2. Miejsce:       
Kazimierz Dolny, Dom Architekta ul. Rynek 20 
(kilkadziesiąt metrów od zabytkowej studni na rynku !) 
 

3. Cel zawodów:    
- Integracja środowisk szachowych lekarzy i prawników 
- Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Lekarzy i Prawników w szachach  2015 rok 
- Wyłonienie Najlepszej  izby lekarskiej oraz izby prawniczej w szachach na 2015 rok 
 

4. Organizatorzy:    
Komitet Organizacyjny Mistrzostw, przy wsparciu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Lubelskiej 

Izby Lekarskiej w Lublinie, Stowarzyszenia Szachistów SZACHPOL w Łukowie oraz miasta Kazimierz 

Dolny 
 

5.Prawo do udziału w Mistrzostwach posiadają: 
 prawnicy 
 lekarze medycyny i lekarze stomatolodzy 
 osoby zaproszone przez organizatorów /po akceptacji Dyrektora Mistrzostw/ 
 osoby towarzyszące zawodnikom 

  

6. Koszty wpisowego: 
Każdy z uczestników zobowiązany jest opłacić startowe w Mistrzostwach w wysokości : 
Osoby zakwaterowane w Domu Architekta - 30 zł, osoby niezakwaterowane w Domu Architekta - 40 zł 
Opłata startowego upoważnia do gry w Mistrzostwach jak również do udziału w kolacji 10.01.2015 roku. 
 

7. Koszty pobytu  w Domu Architekta: 
Nocleg ze śniadaniem w pokoju 2 os.- 75 zł/os. 
Istnieje możliwość przydzielenie za dopłatą pokoju jednoosobowego. 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Na miejscu w hotelu dostępna jest restauracja oraz kawiarnia. 
 

System rozgrywek:    
Preferowany jest System „Szwajcarski” kontrolowany. Kojarzenie par komputerowe. 
W turnieju P’30 –7 rund tempem 30 minut na zawodnika. O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów 

oraz punktacja pomocnicza podana na odprawie technicznej. Szczegółowy system rozgrywek zależeć będzie od 

ilości zawodników. 
 

Nagrody:    
Klasyfikacja OPEN:                          –     Puchar,  medale, dyplomy, nagrody rzeczowe 
Klasyfikacja najlepszy lekarz:         –     Puchar,  medale, dyplomy i  nagroda rzeczowa,   
Klasyfikacja najlepszy prawnik:     –     Puchar,  medale, dyplomy i  nagroda rzeczowa,   
Klasyfikacje dodatkowe: 

 najlepsza kobieta, najlepszy zawodnik OIL w Lublinie, najlepszy 

zawodnik OIRP w Warszawie 
 puchary, medale pamiątkowe, dyplomy i nagrody rzeczowe 

W symultanie szachowej:                  –     dla najlepszych – okolicznościowe dyplomy pamiątkowe 
 



Harmonogram rozgrywek: 
 

Termin Program 
9 stycznia   g. 18.00 Otwarcie biura zawodów 
9 stycznia   g. 19.00-22.00 Kolacja 
10stycznia   g.   8.00- 9.00 Śniadanie 
10 stycznia  g.   9.00-10.00 Potwierdzenie udziału w Mistrzostwach, odprawa techniczna  
10 stycznia  g. 10.00-14.00 Oficjalne Otwarcie Mistrzostw. 

Rundy I-IV 
10 stycznia  g. 14.00-15.30 Przerwa obiadowa 
10 stycznia  g. 15.30-18.00    Rundy V-VII 
10 stycznia  g. 19.00 Uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród, kolacja 
11 stycznia  g.   8.00- 9.00 Śniadanie, wyjazd uczestników 

 

 Biuro Zawodów zlokalizowane w Domu Architekta przyjmuje uczestników oraz osoby towarzyszące 
od godz.18.00 w dniu 9.01.2015 roku 

 W zawodach obowiązują Przepisy gry szachowej FIDE i PZSzach oraz regulamin rozgrywek podany 
na odprawie technicznej. Sprzęt do gry w całości zabezpiecza Organizator. 

 
 Sędziowanie:  Arbiter Główny – FA Piotr Piwowarczyk oraz asystenci przedstawieni na odprawie 

technicznej 
 Opłaty za wpisowe do zawodów należy dokonać gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów. 
 Opłaty za pobyt w Domu Architekta należy dokonać gotówką lub w innej formie /przelew itp./ 

uzgodnionej z pracownikiem Domu Architekta. 
 Zgłoszenia udziału w Mistrzostwach oraz rezerwacji miejsc w Domu Architekta należy dokonać 

elektronicznie na jeden z adresów: szachpol@gmail.com lub sarp@dom-architekta.com.pl do dnia 

9.01.2015 r., bądź telefonicznie: tel. 609931500, tel. 81883554400  

- recepcja Domu Architekta: w Kazimierzu Dolnym lub tel. 606395657,  

- Dyrektor Mistrzostw - Piotr Piwowarczyk 
 Informacje o turnieju dostępne są także w serwisie turniejowym na stronie: 

 http://www.chessarbiter.com/turnieje.php 
 
Organizatorzy zastrzegają prawo zmian powyższych ustaleń 

 

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

  r.pr. Piotr Piwowarczyk 
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