
DGCS OPEN
XIV Mistrzostwa Polski

Przedsiębiorców 
w szachach Fischera

Hotel Borowianka Ostrów Wielkopolski
15 października 2022 r.



1. Organizatorzy
 Grupa DGCS, www.grupa.dgcs.pl  

2. Sponsorzy
 Grupa DGCS, www.grupa.dgcs.pl   

3. Cel zawodów
 wyłonienie najlepszych szachistów-przedsiębiorców w Polsce,
 popularyzacja gry w szachy,
 integracja środowisk biznesowych w Polsce,
 promowanie gry w szachy jako aktywności, która pobudza rozwój intelektualny, inteligencję przestrzenną i 

matematyczną. Udoskonala koncentrację, zdolność postrzegania, wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej 
i wzrost IQ. Tym samym przekłada się na efektywność zarządczą, stanowiąc istotny czynnik pomagający w 
podejmowaniu decyzji strategicznych w biznesie,

 promowanie szachów Fischera, nieprzewidywalnych podobnie  jak wiele sytuacji sytuacja w biznesie.

4. Uczestnictwo
 w turnieju mogą wziąć udział przedsiębiorcy i zaproszeni goście,
 przez przedsiębiorców rozumiemy: właścicieli, prezesów, dyrektorów, członków zarządu firmy,
 warunkiem gry jako przedsiębiorca jest wypełnienie w określonym terminie formularza uczestnictwa w 

mistrzostwach. Formularz jest dostępny na stronie: www.  szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny  .
 w zawodach mogą brać udział zawodnicy tylko z Polski lub szachiści spoza Polski, ale posiadający firmę 

zarejestrowaną w Polsce,
 przedsiębiorcy nie muszą posiadać żadnej kategorii szachowej,
 licencje szachowe nie są wymagane,

5. Miejsce i termin
 Hotel Borowianka  http://www.borowianka.pl/ 
 ul. Limanowskiego 134, 63-410 Ostrów Wielkopolski,
 Termin: 15 października 2022 r. (sobota)

Harmonogram turnieju;
 11.30-12.30 rejestracja zawodników,
 12.30 - zamknięcie list startowych,
 13.00 - ceremonia rozpoczęcia zawodów,
 około godziny.  18.30 – ceremonia zakończenia DGCS OPEN, 
 około godz. 19.30 –  poczęstunek dla uczestników DGCS OPEN oraz gości w Hortelu Borowianka. 
 Harmonogram może być zmieniony. Sędzia główny decyduje i informuje kiedy rozpocznie się 

kolejna runda.

http://www.borowianka.pl/
http://www.szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny
http://www.grupa.dgcs.pl/
http://www.grupa.dgcs.pl/


6. Zgłoszenia - warunki startu

Zgłoszenia do XIV DGCS OPEN  do dnia 1 października 2022 r.:
 grupa Bursztynowa ranking  PZSzach 1000-1800 http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/   
 grupa Diamentowa  ranking PZSzach powyżej 1800 http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/ 

 Kategorie zawodników można sprawdzać w Centralnym Rejestrze Szachowym 
http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php    

 zawodnik, który nie widnieje w Centralnym Rejestrze ma ranking 1000.
 każdy zawodnik zobowiązany jest potwierdzić start w zawodach na sali gry w dniu

15 października 2022r. do godz. 12.30.,
 każdy przedsiębiorca zobowiązany jest wysłać wypełniony formularz uczestnictwa w mistrzostwach

http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/   , w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2022 r.,

7. Wpisowe
 posiadacze Złotych Zaproszeń mają prawo do bezpłatnej gry w DGCS Open,
 wpisowe STANDARD - 50zł + VAT,
 wpisowe PREMIUM z noclegiem - 200zł + VAT .

W cenie wpisowego: 
STANDARD
50 zł + VAT

PREMIUM
200 zł + VAT

Uczestnictwo w XIV Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców
w szachach + +

Faktura VAT za udział + +

Zaproszenie na bankiet z okazji turnieju DGCS OPEN 2022 + +

Licencja na DGCS System MAŁA FIRMA- oprogramowanie 
do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości 1590 zł 
netto 

+ +

Nocleg w Hotelu Borowianka wraz ze śniadaniem z 14 
października na 15 października lub z 15października na 16 
października

- +

8. Nagrody

Klasyfikacja przedsiębiorców – indywidualna:

grupa bursztynowa 
ranking PZSzach 1000-1800

grupa diamentowa 
ranking PZSzach 1800 i więcej

1 miejsce 700zł + puchar 700zł + puchar

2 miejsce nagroda rzeczowa + puchar nagroda rzeczowa + puchar

3 miejsce nagroda rzeczowa + puchar nagroda rzeczowa + puchar

4 miejsce puchar puchar

5 miejsce puchar puchar

 Wszyscy uczestnicy zgłoszeni w terminie otrzymają pamiątkowy  medal,
 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zakończenia turnieju.

http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/
http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php
http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/
http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/


9. System rozgrywek
 zawodnicy grają w dwóch grupach:
 grupa Bursztynowa ranking  PZSzach 1000-1800, 
 grupa Diamentowa  ranking PZSzach powyżej 1800,
 zawody w obu grupach grane szachami Fischera https://pl.wikipedia.org/wiki/Szachy_960 przed każdą 

rundą losowana będzie nowa pozycja do gry,
 obie grupy grają systemem szwajcarskim, 9 rund, 10 minut na zawodnika i 3 sekundy za każdy ruch,
 za zwycięstwo przyznawane jest 1 pkt, za remis 0,5 pkt,
 W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza:

średni Buchholz, Buchholz, progress, wynik bezpośredni, wyższy RUZ

 Grupa Bursztynowa http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/ - wejdź i zapisz się!
Dla zawodników z przedziału rankingowego 1000-1800.  Zawodnicy,  którzy nie brali  wcześniej udziału w
turniejach  klasyfikacyjnych  legitymują  się  rankingiem  1000.  Górna  granica  tej  grupy  to  szachiści  z  II
kategorią szachową lub I kategoria kobieca. O przydziale do grupy decyduje kategoria szachowa, a nie ranking ELO.

 Grupa Diamentowa  http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/   - wejdź i zapisz się!
Dla zawodników, których ranking PZSzach jest  wyższy niż 1800.  W polskim systemie rankingowym to szachiści,
którzy mają minimum II+ kategorię szachową lub szachistki z kategorią I+.   O przydziale do grupy decyduje kategoria
szachowa, a nie ranking ELO.

10. Listy startowe

 Grupa Bursztynowa ranking  PZSzach 1000-1800 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4267/ 
 Grupa Diamentowa  ranking PZSzach powyżej 1800  - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4268/ 

11. Noclegi i sala gry

Hotel Restauracja Borowianka
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul: Limanowskiego 134
tel. 62 735 36 66, 
fax. 62 735 36 55
Biuro: borowianka@borowianka.pl
Recepcja: recepcja@borowianka.pl

mailto:recepcja@borowianka.pl
mailto:borowianka@borowianka.pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4268/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4267/
http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/
http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szachy_960


12. Uwagi końcowe
 Strona turnieju: www.szachy.dgcs.pl 
 Dyrektor zawodów: Maciej Sroczyński tel. 793-733-396, www.szachmistrz.pl

Szkoła szachowa SzachMistrz Kalisz,
 Zapewniamy sprzęt szachowy dla wszystkich zgłoszonych zawodników,
 Na zawodach będą robione zdjęcia zawodnikom i nagrywane filmy multimedialne dla celów marketingowych,
 Wzięcie udziału w DGCS OPEN 2022 oznacza akceptacje przez zawodnika niniejszego regulaminu,
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatorów.

Zapraszamy!

http://www.szachmistrz.pl/
http://www.szachy.dgcs.pl/

