
 

 
  

 

 

 

 
 

Gry logiczne w procesie edukacji dzieci i młodzieży 

  

  

  

 

 

 Krosno Odrz. 1. X. 2014  

 

…. z założenia jest częścią  systemu edukacyjnego budowanego przez KSGU na 

potrzeby rozwoju sportów umysłowych w powiecie krośnieńskimi, który łączy w sobie 

wszystkie formy promocji królewskiej gry, od rekreacji i zabawy, po profesjonalne granie. 

Największą zaletą KLS jest jednak ponadpokoleniowość, która łączy ludzi w różnym wieku 

i bez względu na stopień zaawansowania szachowego.  

Pierwszy Inauguracyjny Turniej z wielu względów jest wyjątkowy: jako turniej 

rozpoczynający sezon 2014/15, jako początek systemowych rozgrywek szachowych w 

Krośnie Odrzańskim po blisko 10–letniej przerwie i jako początek profesjonalnej 

działalności Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych, kontynuującego chlubne 

tradycje krośnieńskiej Legii. 

KLS jest jednocześnie Otwartymi Mistrzostwami Krosna w kategoriach Młodzik 

(klasy I-III), Junior (do III klasy Gimnazjum) i Open (otwarta kategoria dla wszystkich). 

Zwycięzcy całego cyklu, zostają oficjalnymi Mistrzami Krosna w poszczególnych 

kategoriach na dany rok w szachach szybkich P-15. 

               Szczegóły w regulaminie i na www.ksgu.pl  
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zabawy 
 

 



 

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych  
           B r y d ż  S p o r to w y , 

       Szachy, Gry logiczne 
                                 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3 

  w w w. k s g u . p l , e-mail: k s g u @ w p . p l  
   

Działalność społeczna od 2006 roku                                            Krosno Odrzańskie, 30 września 2014 r. 

 

 

  Zarząd KSGU:    Prezes: Włodzimierz Stachowiak 664177903,     Sekretarz: Andrzej Łabuń 609049494;   
Szachy: Bolesław Kamiński 601794618, Mariusz Kudlak 604941344; Brydż sportowy: Janusz Łunis 601422421 

 

 

 

REGULAMIN 

Krośnieńskiej Ligi Szachowej 2014/15 

Otwarte Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w szachach szybkich P-15 

1. Harmonogram: 

  Krośnieńska Liga Szachowa to cykl turniejów szachowych rozgrywanych w Krośnie Odrzańskim 

(druga niedziela miesiąca, godz. 10:00-14:00) wg następującego terminarza: 
 

Nr Nazwa Data Miejsce 

1 Turniej Inauguracyjny 12 październik Klub 5bsap, ul. Poznańska 42 

2 Turniej Niepodległościowy 9 listopad CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1 

3 Turniej Mikołajkowy 7 grudzień Horex, ul. Pułaskiego 11 

4 Turniej Noworoczny 11 styczeń OSiR, ul. Pułaskiego 3 

5 Turniej Zimowy 8 luty Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Moniuszki 30 

6 Turniej Finałowy – FGU 15 marzec Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Pułaskiego 3 
 

2. Organizatorzy: 

 Organizator: Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych, www.ksgu.pl, e-mail: ksgu@wp.pl 

 Współorganizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji Krosno Odrz., Klub Wojskowy 5Kbsap 

 

3. System rozgrywek – regulamin zawodów ligowych: 

 System: szwajcarski, tempo P-15’, dystans 7 rund 

 Uczestnictwo: zawody ligowe otwarte dla wszystkich chętnych  

 Rozgrywki: gra łączna, ale podział na kategorię młodzieżową (Junior) i ogólną (Open) 

 Punktacja KLS: suma uzyskanych punktów w 5 najlepszych turniejach ligi 

 W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje wyższe miejsce w turnieju finałowym 

 W zawodach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach 

 W sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia w duchu fair play i zasady „gens una sumus” 

 

4. Nagrody: 

 W każdym turnieju: statuetki za pierwsze miejsca w kategoriach Junior i Open 

 W cyklu KSL: puchary dla pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach 

 Ponadto wyróżnienia dla młodzików (rocznik  2005), nagrody rzeczowe dla wszystkich 

 

5. Sprawy organizacyjne: 

 Wpisowe: bez wpisowego 

 Informacje: Mariusz Kudlak 0604941344, www.ksgu.pl, e-mail: ksgu@wp.pl 

 Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi sprawują opiekunowie bądź rodzice 

 Udział, odpowiedzialność i ubezpieczenie – w zakresie własnym uczestników  

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu 

 

6. Idea Krośnieńskiej Ligi Szachowej: 

 Rozwój i popularyzacja szachów, szczególnie wśród dzieci i mieszkańców powiatu krośnieńskiego 

 Upowszechnienie gier i sportów umysłowych 

 Motto: „Gra w szachy to przyjemność” 
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