
ENIGMAT 2017 

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO - 15.09.2017 

Organizatorzy Turnieju  

• Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu, 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego, 

• I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. 

 

Wydarzenie pod patronatem: 

• Starosty Wyszkowskiego p. Bogdana Pągowskiego  

• Burmistrza Wyszkowa p. Grzegorza Nowosielskiego 

 

Cel imprezy:  

• Popularyzacja szachów, 

• Przybliżenie sylwetek polskich kryptologów „Pogromców Enigmy”, którzy byli również 

szachistami, 

• Integracja środowiska  skupionego wokół popularyzowania osiągnieć polskiej kryptologii. 

 

Termin, miejsce, godzina:  

15 października 2017 r (niedziela), I Liceum Ogólnokształcące ul.11 listopada 1, od godz. 11.00. 

Warunki uczestnictwa: 

Turniej ma charakter otwarty, mogą uczestniczyć wszyscy chętni niezależnie od wieku i posiadanej 

kategorii. Turniej bez wpisowego. Turniej wspólny dla młodzieży i dorosłych. 

 

System rozgrywek: 

7 rund po 15 minut dla zawodnika ,kojarzenie komputerowe programu CHESSARBITTER. System 

szwajcarski. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa (forma elektroniczna): edukacja@powiat-wyszkowski.pl, 

marcinhryszkiewicz@op.pl  

W zgłoszeniu proszę podać : imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, miejscowość, ew. 

nazwę szkoły/drużynę (klasyfikacja zespołowa). 

 

Harmonogram:  

• Potwierdzenie udziału od godz. 10.30 do 10.55 

• Uroczyste otwarcie turnieju po I rundzie (ok. 11.40)  

• Rozpoczęcie rozgrywek 11.00  

Nagrody: 

• Puchary za miejsca I – III w kat. OPEN, ew. nagrody rzeczowe 

• Statuetki w kategoriach wiekowych; 

- Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (I-III) 

- Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (I-III) 

- Klasyfikacja drużynowa 

Pamiątkowe dyplomy, przewidziano drobne nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników. 

 



Organizatorzy przewidują klasyfikację drużynową, do punktacji  zaliczane będą punkty 3 najlepszych 

zawodników danej drużyny. Imienny skład drużyny należy zgłosić przed Turniejem. 

 

Sędziowie: 

Sędzią turnieju będzie p. Marcin Hryszkiewicz, sędzia klasy okręgowej.  

Obowiązuje kodeks szachowy Polskiego Związku Szachowego. 

 

Uwagi końcowe:  

• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

• Dla drużyn spoza Wyszkowa istnieje możliwość noclegu po wcześniejszym zgłoszeniu 

• Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

 

Organizatorzy do udziału zapraszają szczególnie młodzież i przedstawicieli samorządów 

reprezentujących ośrodki związane z polskimi kryptologami oraz maszyną Enigma: Poznań, Cieszyn, 

Pobiedziska, Warszawa, Bydgoszcz, Sosnowiec, Szamotuły. 


