KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
„BOHATEROM GRODNA 1939”
Drodzy szachiści!
Z wielką satysfakcją informuję, iż w tym roku ponownie uczcimy przy szachownicach
pamięć i bohaterstwo polskich obrońców pobliskiego Grodna i całej wschodniej granicy
Rzeczypospolitej, którzy 17 września 1939 roku stawili mężny opór sowieckim najeźdźcom.
Mam nadzieję, że w ten sposób szczególnie uda się przybliżyć sylwetki kilku bohaterów
tamtych wydarzeń, na czele z Tadziem Jasińskim, Januszem Budzanowskim i generałem
Józefem Olszyną – Wilczyńskim, którzy nie wahali się oddać życia za Ojczyznę.
Pozyskane z opłaty startowej pieniądze będą przeznaczone na zakup kwiatów,
wieńców i zniczy, które przed Świętem Zmarłych ozdobią grodzieńskie groby wyżej
wymienionych.
Jako szachiści tylko w ten sposób i poprzez naszą pamięć przekazywaną młodszym
pokoleniom możemy oddać im należny hołd.
Zapraszam do gry i życzę powodzenia
Jarosław Galej
Klub Szachowy
Jagiellonia Białystok

1. Cel zawodów
 Upamiętnienie patriotyzmu i ofiary polskich obrońców Grodna w bohaterskiej walce
z sowieckim agresorem we wrześniu 1939 roku.
 Przybliżenie sylwetki generała Józefa Olszyny - Wilczyńskiego oraz najmłodszych
bohaterów bitwy o Grodno: Tadzia Jasińskiego i Janusza Budzanowskiego.
 Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Integracja środowiska szachowego.
2. Organizator
 Klub Szachowy Jagiellonia Białystok
 Sędzia główny – Jarosław Galej

4. Termin i miejsce
 15 września 2019 r. (niedziela) godz. 11:00
 Stadion Miejski w Białymstoku, Strefa Mieszana (recepcja zawodników), wjazd i
bezpłatny parking od ulicy Ciołkowskiego.
5. Zgłoszenia
 Wyłącznie do piątku 13 września 2019 roku.
 Za pośrednictwem strony internetowej: www.turniejszachowy.pl
6. Prawo uczestnictwa:
 Wszyscy chętni, bez względu na wiek i posiadany ranking.
 Limit uczestników – 80 osób
7. Wpisowe
 30 zł płatne wraz ze zgłoszeniem za pośrednictwem strony www.turniejszachowy.pl
Wpisowe zostanie przeznaczone na zakup kwiatów, wieńców i zniczy do ozdoby
grobów poległych w 1939 roku polskich obrońców Grodna.
8. System rozgrywek
 System szwajcarski na dystansie 7 rund.
 Tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika i dodatkowo 5 sek. na ruch.
 Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter.
 Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
9. Nagrody
 Puchary za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej.
 Puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju.
 Puchary za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji RODZICÓW AMATORÓW (max. ranking
krajowy 1600 – III kat. mężczyzn i II kat. kobiet)
 Puchary za zajęcie miejsc I-III i dla najlepszej zawodniczki w rocznikach 2005-2007
 Puchary za zajęcie miejsc I-III i dla najlepszej zawodniczki w rocznikach 2008-2011
 Puchary za zajęcie miejsc I-III i dla najlepszej zawodniczki w rocznikach 2012 i młodsi
 Medale dla wszystkich uczestników z rocznika 2013 i młodszych
 Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich grających.
10. Informacje dodatkowe:
 W trakcie turnieju małoletni zawodnicy pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
 Turniej został dofinansowany przez Miasto Białystok.

