
 

 

Regulamin 
Turnieju Szachowego z okazji  23 rocznicy IV Pielgrzymki Jana Pawła II 

do Ojczyzny. 

„BOGU DZIĘKUJCIE - DUCHA NIE GAŚCIE”  

Pielgrzymka przebiegała pod hasłem "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście". PapieŜ podkreślił, Ŝe 
odzyskana wolność to zadanie i szansa. IV Pielgrzymka składała się z dwóch etapów: I etap (1-9 

czerwca 1991) obejmował odwiedziny w Polsce północnej i wschodniej. Podczas tej pielgrzymki Jan 
Paweł II przekonywał rodaków, Ŝe odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie 
moŜna zmarnować. Zachęcał do sięgnięcia do fundamentu wiary, czyli Dekalogu. "Od tych dziesięciu 

prostych słów zaleŜy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, 
świata". 

II etap pielgrzymki (13-16 sierpnia) był związany z VI Światowym Dniem MłodzieŜy, który odbywał się w 
Częstochowie. Po raz pierwszy spotkała się tu młodzieŜ z byłego bloku wschodniego i zachodniego, stąd 
określenie tego spotkania "biblijną karawaną poprzez kontynenty". Tę część pielgrzymki Jan Paweł II 
rozpoczynał od wizyty w Krakowie i Wadowicach. 
Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II mógł po raz pierwszy przemawiać do Ŝołnierzy, nauczycieli, 
więźniów, mógł spotkać się w szpitalu z chorymi dziećmi, ich rodzicami i personelem. Przemawiał do 
przedstawicieli świata kultury w Teatrze Narodowym oraz korpusu dyplomatycznego w nowo utworzonej 
Nuncjaturze Apostolskiej. 
Hasło IV papieskiej pielgrzymki "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" sygnalizowało radość z odzyskanej 
wolności, ale takŜe niepokój, jak ta wolność będzie dalej pielęgnowana i wykorzystana do pokonania 
kryzysów społeczno - ekonomicznych i moralnych polskiego społeczeństwa. Słowa papieŜa brzmią 
aktualnie takŜe dzisiaj.                                                   

 

1. Cel. Celem turnieju jest: 

- uczczenie 23   rocznicy  IV Pielgrzymki do Ojczyzny JANA PAWŁA  II, który 4 czerwca   R.P 1991 

odwiedził Radom, 

− popularyzacja szachów wśród członków RADOMIG i  wśród społeczności Radomia, 

− integracja radomskich szachistów, 

2. Organizatorzy. Organizatorem jest: 

• RADOMIG RADOM  

• UKS „ROSZADA” Radom 

3. Terminy.  W Grupie „A”Turniej  zostanie rozegrany  w dniach od 06.06.2014r. do 25.07.2014 r.  

 W Grupie „B”Turniej  zostanie rozegrany  w dniach od 06.06.2014r. do 20.06.2014 r. Przed I rundą  

turnieju od 17.15 do 17.25 odbędzie się odprawa techniczna. 

I runda  zostanie rozegrana o 17.30. 

4.Miejsce. Turniej zostanie rozegrany w siedzibie RADOMIG, ul. Domagalskiego 13A (budynek 

zlokalizowany za wieżowcem po lewej stronie idąc z dworca PKP w kierunku na „Ustronie”). 



 

 

5.Zgłoszenia. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 4.06.2014 r. na adres poczty elektronicznej: 

marek_niedzwiecki@op.pl  z podaniem: imienia, nazwiska, dokładnej daty urodzenia, nazwy klubu, 

kategorii szachowej, rankingu PZSzach lub w dniu zawodów tylko osobiście, bezpośrednio przed 

rozpoczęciem turnieju do godziny 17.15. 

6.Opłata startowa. Seniorzy  20 PLN,  juniorzy 10 PLN. Zawodnicy Radomig zwolnieni z opłaty startowej. 

System rozgrywek. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie7 rund  w 

Grupie „A”, a w grupie „B” - 5  rund.  Dopuszcza się inny system rozgrywek.       

7.Uczestnictwo.  W grupie „A”  w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z IV i  III kategorią. Maksymalnie 

można podnieść swoją kategorię do II włącznie. 

W grupie „B”  w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy bez kategorii oraz z V kategorią. Maksymalnie 

można podnieść swoją kategorię do IV włącznie. 

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

8.Tempo gry. Grupa „A” 1 godzinę dla zawodnika na całą partię. 

Grupa „B” 0,5 godziny dla zawodnika na całą partię. 

9. Ustalanie kolejności miejsc. 

Zwycięzcą zostanie osoba, która uzyska największą ilość punktów. 

W przypadku równej liczby punktów: 
-wartościowanie Buchholza, 
-pełny Buchholz, 
-progress, 
-większa liczba zwycięstw w całym turnieju, 
-większa liczba zwycięstw czarnym kolorem bierek, 
-losowanie. 

10.Pozostałe przepisy. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego 
kodeksu PZSzach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.                                                                                                      
11. Doskonalenie swoich umiejętności szachowych: W ramach doskonalenia swoich 
umiejętności szachowych zapraszam do zapoznania się z ksiąŜeczkami mojego autorstwa: 
„Poznaj smak szachów. Tomik I. Mat w jednym posunięciu” i „Poznaj smak szachów. Tomik 
II. Mat w dwóch posunięciach” oraz „Twój pierwszy ruch”, które są zamieszczone na stronie 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „ROSZADA” www.roszada.eu w zakładce „Pobieranie”- 
„Materiały szkoleniowe”. 

                                                                                           Za Organizatorów                         

                                                                                        /-/Marek Niedźwiecki                                                                                                           

Radom, 23.05.2014 r.  (poprawiony 24.05.2014 r.)                                                                                      
   


