
 

 
 
 
 
 

II Turniej Szachowy  
Memoriał im. ks. Izydora Harazina 

 
1. Organizator: 
- Stowarzyszenie „Trzy Góry” wspierająca inicjatywę „Tatry po męsku”. 
 

   
2. Cele Turnieju: 
- uczczenie pamięci ks. Izydora Harazina, kapłana pochodzącego z Brzeźc, pasjonata 
szachów, budowniczego i proboszcza parafii św. Barbary na Giszowcu 

- propagowanie „królewskiej gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
- stworzenie możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego. 
  
3. Termin i miejsce: 
Turniej zostanie rozegrany 25 marca 2023 r. o godzinie 9.45 w Ośrodku Kultury,  
ul. Ofiar Faszyzmu 10, Brzeźce. 
 

Potwierdzenie udziału na miejscu zawodów do godz: 9:30. 
Przewidywane zakończenie o godz: 13:00. 
 
4. Zapisy 

Zapisać można się na 3 sposoby: 

• przez stronę chessarbiter 

• telefonicznie (sms) 695523982 
• przez email: januszharazin@gmail.com 

W przypadku zapisów telefocznie lub przez email należy podać: Imię i nazwisko, rok 
urodzenia, klub lub miejscowość, ID CR*, Kategoria szachowa*. 
 *(jesli posiada) 

 

5. System rozgrywek. 
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim z tempem 10 min dla zawodnika na 
partię na dystansie 7 rund. Prowadzone będą 2 klasyfikacje OPEN oraz do lat 12 (rocznik 
2011 i młodsi). 
 

6. Warunki uczestnictwa i zapisy. 
Turniej nie ma ograniczeń wiekowych.  
Liczba miejsc ograniczona do 50 osób, o grze w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  
W dniu zawodów prosimy wpłacenie startowego w wysokości 40 zł (dorośli) 30 zł (dzieci). 
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7. Nagrody: 
Zwycięzca turnieju OPEN oraz zawodnik do lat 12 (rocznik 2011 i młodsi) otrzymują puchar. 
Pierwszych 5 zawodników w klasyfikacji OPEN i osobno do 12 lat otrzymują upominki (Gry 
planszowe, piłki, książki szachowe, sprzęt elektroniczny i inne gadżety). Przy pełnej obsadzie 
turnieju jest możliwość rozszerzenia puli nagród o kolejne miejsca. 
 

  

8. Inne ustalenia organizacyjne: 
  

1. W turnieju mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi, niemający objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 
2. Zawodnicy (dzieci) do lat 12 przebywają pod opieką dorosłych lub przebywają na turnieju 
samodzielnie na odpowiedzialność opiekunów. 
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
4. Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i 
nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań 
Organizatorów. 
  

Zapis w regulaminie: 
Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowy w myśl postanowień ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz.926, z późn. zm.) oraz utrwalanie i 
wykorzystanie wizerunku. Zgodnie z Ustawą RODO zawodnicy, rodzice i opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczenie danych 
uczestnika, dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) w internecie na serwerze Chessarbiter.com, 
którego administratorem jest Polski Związek Szachowy. 
 


