
Komunikat 
KANIA FINANSE – IZYDORA PALOWSKIEGO PAMIĘCI 

– XII BESKIDY CUP 

Goleszów 27-30.12.2020 

Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Szachowe Olimpia Goleszów przy wsparciu Gminy Goleszów w ramach 
projektu „Szachy 2020” 
Główny sponsor: 
Kania Finanse – Cieszyn, ul. Bobrecka 29 
Patronat medialny: 
Głos Ziemi Cieszyńskiej 
Portal Internetowy Beskidzka24 

Termin i miejsce gry: 
27-30.12.2020 r. 
Goleszów; ul. Szkolna 2 (budynek dawnego gimnazjum) lub GOK ul. Cieszyńska 25 
(zależnie od sytuacji epidemiologicznej) 

System rozgrywek: 
9 rund, system szwajcarski, turniej zgłoszony do rankingu FIDE 
w turnieju można zdobywać kategorie szachowe (do kandydata na mistrza) 
tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika + 30 sekund na ruch 

Warunki uczestnictwa: 
w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający minimum V kategorię szachową lub 
ranking międzynarodowy FIDE w szachach klasycznych (standardowych) 
maksymalny ranking 2200 FIDE 
obowiązuje zapis partii 

Wpisowe 75,00 zł 
Wpisowe płatne na konto: 
SSz Olimpia Goleszów 
ul. Cieszyńska 25 
43-440 Goleszów 
do dnia 23.12.2020 (na koncie Organizatora) 
numer 42 2030 0045 1110 0000 0414 4450 
w tytule: oplata startowa XII Beskidy Cup, imię i nazwisko 
po 23 grudnia 2020 opłata startowa wzrasta do 100 zł 
opłaty startowe nie podlegają zwrotowi 
w przypadku konieczności odwołania turnieju zwracamy wniesione opłaty startowe 

ilość miejsc ograniczona do 80 zawodników!  

Miejsce na liście startowej w turnieju daje zgłoszenie przez ChessArbiter potwierdzone 
przez Sędziego zawodów, a następnie wniesienie opłaty startowej. 
  



Nagrody: 

miejsce I 750,00 zł + puchar + medal 
miejsce II 550,00 zł + medal 
miejsce III 400,00 zł + medal 
miejsce IV 300,00 zł 
miejsce V 200,00 zł 
miejsce VI 100,00 zł 

zawodniczki 
miejsce I 300,00 zł + medal 
miejsce II 200,00 zł + medal 
miejsce III 100,00 zł + medal 
miejsce IV 100,00 zł 
miejsce V 100,00 zł 
miejsce VI 100,00 zł 

ranking ELO do 1601-1900 
miejsce I 100,00 zł 
miejsce II 100,00 zł 
miejsce III 100,00 zł 

ranking ELO do 1301-1600 
miejsce I 100,00 zł 
miejsce II 100,00 zł 
miejsce III 100,00 zł 

ranking ELO do 1300 
miejsce I 100,00 zł 
miejsce II 100,00 zł 
miejsce III 100,00 zł 

seniorzy +70 
miejsce I 100,00 zł 
miejsce II 100,00 zł 
miejsce III 100,00 zł 

juniorzy do 14 lat 
miejsce I 100,00 zł 
miejsce II 100,00 zł 
miejsce III 100,00 zł 

zawodnicy SSz Olimpia Goleszów 
miejsce I 100,00 zł 
miejsce II 100,00 zł 
miejsce III 100,00 zł 

dodatkowo dla 15 najmłodszych i 10 najstarszych drobne nagrody rzeczowe (książki 
szachowe, gry planszowe, duże zestawy puzli) 

UWAGA-1! Po drugiej rundzie Organizator poinformuje o ewentualnych dodatkowych 
lub wyższych nagrodach. 

UWAGA-2! W razie braku rankingu FIDE do nagród liczony będzie ranking PZSzach. 

Można łączyć nagrody rzeczowe i dwie gotówkowe. 

Nagrody należy odebrać osobiście podczas zakończenia. 



Terminarz gry: 

27.12.2020 r. (niedziela) – odprawa techniczna godz. 9.15 

27.12.2020 r. (niedziela) – I runda godz. 9.30 

27.12.2020 r. (niedziela) – II runda godz. 13.00 

27.12.2020 r. (niedziela) – III runda godz. 16.00 

28.12.2020 r. (poniedziałek) – IV runda godz. 9.30 

28.12.2020 r. (poniedziałek) – V runda godz. 13.00 

29.12.2020 r. (wtorek) – VI runda godz. 9.30 

29.12.2020 r. (wtorek) – VII runda godz. 13.00 

30.12.2020 r. (środa) – VIII runda godz. 9.30 

30.12.2020 r. (środa) – IX runda godz. 13.00 

30.12.2020 r. (środa) – zakończenie godz. 16.00 

Sędzia główny turnieju: IA Jacek Matlak 

Kierownik turnieju: Karol Linert tel. 507854567 

Noclegi: 
we własnym zakresie, większą ilością miejsc dysponują: 

Pokoje Grażyna w centrum Goleszowa, ul. Zakładowa 10, tel: 696 096 668, 

Rezydencja M na widokowej górze Chełm 2 km od centrum tel: 530 132 930 

http://rezydencjam.com/ 

ewentualnie w Ustroniu ok 6 km od sali gry 

Obiady: istnieje możliwość zamówienia obiadów w Restauracji Corient w budynku GOK-u 

(więcej szczegółów podamy po 1 grudnia) 

Wytyczne sanitarne 

Turnieje będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi PZSzach: 

http://pzszach.pl/2020/06/16/iv-etap-odmrazania-sportu-rekomendacja-pzszach/ 

W szczególności: 

– będzie kilka sal turniejowych, organizator zapewni odpowiednie odległości między 
stolikami. Zawodnik po zakończeniu partii opuszcza salę, 

– turniej odbywa się bez udziału publiczności, osoby towarzyszące nie mogą przebywać na 
sali gry podczas rund (wyjątek, tylko na krótko celem zrobienia zdjęć – pierwsze 5-10 
minut), 

– zapewniamy środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

– obowiązek noszenia maseczki dotyczy wszystkich zawodników, sędziów 
i organizatorów. Maseczkę można zdjąć tylko w momencie uprawiania sportu – 
tj. przy samej szachownicy. 

Informacje dodatkowe: 
Każdy uczestnik opłacający wpisowe wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje ich 
wypowiedzi w formie wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych 
wykorzystywanych przez prasę, radio i Internet, a także na przetwarzanie danych 
osobowych i wizerunku. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
  



Podczas trwania turnieju będzie czynny bezpłatny bufet kawa, herbata, ciastka kruche 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Komunikacie. 

Interpretacja Komunikatu należy do Organizatora i sędziego głównego. 

Dotychczasowi zwycięzcy turniejów „BESKIDY CUP”: 

 I turniej luty 2010 Bielsko-Biała Radosław Szczepanek 27 uczestników 

 II turniej grudzień 2010 Wisła Janusz Raszka 29 uczestników 

 III turniej czerwiec 2011 Wisła Henryk Seifert 22 uczestników 

 IV turniej kwiecień 2012 Wisła Maciej Mroziak 27 uczestników 

 V turniej wrzesień 2014 Cieszyn Grzegorz Urbański 42 uczestników 

 VI turniej wrzesień 2015 Cieszyn Grzegorz Urbański 28 uczestników 

 VII turniej wrzesień 2016 Cieszyn Grzegorz Urbański 25 uczestników 

VIII turniej wrzesień 2017 Cieszyn Witold Klepek 50 uczestników 

 IX turniej wrzesień 2018 Cieszyn Rafał Tymrakiewicz 53 uczestników 

 X turniej wrzesień 2019 Cieszyn Jan Horak (CZE) 56 uczestników 

 XI turniej grudzień 2019 Goleszów Maciej Mroziak 52 uczestników 

 


