
VIII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica 

Trzcianka, 14 października 2018 
www.fdziedzic.pl   

Organizator i Partnerzy 

 Stowarzyszenie im. Ferdynanda Dziedzica 

 Miasto i Gmina Trzcianka 
 Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance 

 Wielkopolski Związek Szachowy 
 Smolarnia Hotel & Restaurant 

Cele turnieju 

 uczczenie pamięci Ferdynanda Dziedzica - nauczyciela, szachisty,  
zasłużonego trenera, sędziego i opiekuna kółek szachowych w Trzciance 

 popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

Notatka o Ferdynandzie Dziedzicu: http://www.szachypolskie.pl/ferdynand-dziedzic/  

Bezpłatna nauka gry 

Wszystkich mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zapraszamy  
na bezpłatną naukę gry w szachy, która odbędzie się 13 października (sobota)  

w godz. 12:00 – 14:00 Zgłoszenia do czwartku, 11 października mailowo: 
szachy@fdziedzic.pl lub telefonicznie: +48 889 539 628 

Termin i miejsce gry 

Hala sportowo-widowiskowa w Trzciance, ul. Żeromskiego 28  

14 października 2018 roku 
Uroczyste otwarcie turnieju - godz. 9:45. Pierwsza runda - godz. 10:00 

System rozgrywek i tempo gry: 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund. 

Tempo gry: 10 min na partię dla zawodnika, z dod. 5 sekund na każde posunięcie.

 
Wpisowe 

Seniorzy: 40 zł* 
Juniorzy (rocznik 2000 i młodsi): 30 zł* 

Wychowankowie Ferdynanda Dziedzica: 30 zł  
Zawodnicy  z tytułem WGM/GM / IM/WIM lub z rankingiem ELO powyżej  2500  

są zwolnieni z wpisowego*. 
* Stawki obowiązują dla osób, które do 11 października 2018 r. dokonają zgłoszenia 

oraz wpłaty wpisowego. 
- Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia oraz wpłaty w terminie 12-13.10.2018,  

płacą wpisowe podwyższone o 50%.  

- Zawodnicy zgłoszeni w dniu turnieju zostaną przyjęci tylko w ramach wolnych 
miejsc oraz wpłaty podwójnego wpisowego. 

Kluby zgłaszające co najmniej 10 zawodników mogą negocjować zniżkę. 

http://www.fdziedzic.pl/
http://www.szachypolskie.pl/ferdynand-dziedzic/
mailto:szachy@fdziedzic.pl


 
Wpisowe przyjmowane będzie: 

a) za pomocą formularza na stronie www.chessmanager.com    
b) przelewem na konto 

Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych 
im. Ferdynanda Dziedzica.  

64-980 Trzcianka, ul. Gorzowska 7 
Bank BGŻ: 72 2030 0045 1110 0000 0352 3110 

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata z dopiskiem  
„Memoriał -  wpisowe. Imię i nazwisko”. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

c) podwyższone wpisowe będzie również przyjmowane gotówką w dniu rozpoczęcia 
turnieju w godz. 9:00 - 9:30 

Zgłoszenia 

Formularz:   www.chessmanager.com  
E-mail:   szachy@fdziedzic.pl  

Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska 
na liście startowej turnieju. 

Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem oraz będzie odznaczony ten 
fakt na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę. 

 
Zawodnicy, którzy zgłoszą się i uiszczą podwyższone wpisowe po 11.10.2018 i przed 

14.10.2018 nie będą umieszczeni na liście startowej, proszeni są o dostarczenie 
organizatorowi potwierdzenia wpłaty. 

Warunki specjalne: 

Dla zawodników z tytułem WGM/GM lub z rankingiem ELO co najmniej 2500 (kobiety 
ELO co najmniej 2350), pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 

8.10.2018: 

 Bezpłatne zakwaterowanie w terminie 13.10.2018 — 14.10.2018 w hotelu, 
 Bezpłatny przejazd z Poznania do Trzcianki 13.10  

(godz. popołudniowo-wieczorne) lub 14.10 (godz. 8:00) 
 Bezpłatny przejazd z Trzcianki do Poznania po turnieju 

Przepisy gry,  ocena wyników i informacje dodatkowe:  

W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry i rankingi szachów szybkich FIDE.  
Turniej podlega ocenie rankingowej FIDE dla szachów szybkich. 

O miejscu zajętym w turnieju decyduje w kolejności:  
• suma zdobytych punktów 

• Buchholz Cut-1 
• Buchholz 

• Sonneborn-Berger 
• Bezpośredni pojedynek 

• większa liczba zwycięstw 
• większa liczba zwycięstw czarnymi 

Dyrektor turnieju 

Maciej Cybulski 

tel. (+48) 889 539 628 
e-mail: maciej.cybulski@op.pl 

Sędzia Główny 

IA Aleksander Sokólski 

tel.: (+48) 883 976 476 
e-mail: asokolski@gmail.com  

http://www.chessmanager.com/
http://www.chessmanager.com/
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Minimalne nagrody (PLN) 

M-ce OPEN Kobiety 

Juniorzy 

starsi 
(r. 2005 
-2000) 

Juniorzy 

młodsi  
(r. 2006  
i młodsi) 

ELO  

2001
-

2200 

ELO  

1801 
- 

2000 

ELO 

1601
-

1800 

ELO 

1000 
- 

1600 

BEZ 
ELO 

I 3000 400 400 200 300 300 300 300 300 

II 2000 300 300 Rzecz. 150 150 150 150 150 

III 1500 200 200 Rzecz. 100 100 100 100 100 

IV 1000  Rzecz. Rzecz.      

V 800  Rzecz. Rzecz.      

VI 600  Rzecz. Rzecz.      

VII 500  Rzecz. Rzecz.      

VIII 450  Rzecz. Rzecz.      

IX 400  Rzecz. Rzecz.      

X 350  Rzecz. Rzecz.      

XI 300         

XII 250         

XIII 200         

XIV 150         

XV 100         

 

Nagrody specjalne: 

 

 

 

 

Organizator przewiduje nagrodę specjalną dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. 

Organizator może przyznać dodatkowe pieniężne nagrody specjalne. 

Wszystkie wymienione nagrody można łączyć. 

Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od 
pozostałych nagród wynosi 10%. 

Dla każdego zawodnika posiłek podczas turnieju gratis! 

Organizator proponuje nocleg z soboty na niedzielę w Hotelu Smolarnia  

w cenie 220 zł / pok. 2 os. ze śniadaniem. Rezerwacje szachy@fdziedzic.pl  

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym Komunikacie. 

Za miejsce PLN 

100 200 

200 200 

Wychowankowie PLN 

I 300 

II 200 

III 100 

mailto:szachy@fdziedzic.pl

