
 
 

XVII Międzynarodowy Festiwal Sportowy Węgrów 2021 
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci do lat 8-10.w dniach  

04 i 05.09.2021r. Stadion Węgrów ul. Powstańców 1 
Imprezy piłkarskie  będą przeprowadzane  dla zespołów grających  mecze w  7-osobowych składach, zgodnie  

z wymaganiami Polskiego Związku Piłki Nożnej i w oparciu o przepisy międzynarodowych organizacji: UEFA i FIFA. 

Kierownik Turnieju Henryk Giers  Nagrody: Puchary i medale. 

         Turniej Szachowy -  2 5 - 2 6  w r z e ś n i a  2 0 2 1  r .  
W Sali  Gimnastycznej  w  budynku głównym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w  Węgrowie ulica Bohaterów  Warszawy nr.10 - godz.9,30 

- Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.    
- Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. 
-Ustalenie miejsc- wg ilości zdobytych punktów oraz punktacji pomocniczej. 
-Dla zaproszonych gości czas przeznaczony na zwiedzanie zabytków Węgrowa i okolic. 

ZAPISY: 
Adres kontaktowy: SRSDiM w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Łamana 2d 

Kierownik Turnieju- Wiesław Krzanowski, tel. 604 214 331, e-mail: wkrz@hot.pl 
www.chessarbiter.com     Zapisy do dnia 22.09. 2021r. oraz w dniu zawodów,  

jeżeli będą miejsca  (ilość miejsc ograniczona)  od godziny 930 do  945. 
                  W czasie zawodów będzie możliwość odpłatnego zjedzenia dwudaniowego obiadu w internacie szkoły na 

stołówce. Warunkiem zakupienia jest zgłoszenie na e-mail wkrz@hot.pl. lub tel. 604 214 331  ilości chętnych osób na 

obiady, w terminie do 24 września 2021r. 

Nagrody dla uczestników: Puchary, medale, statuetki, nagrody rzeczowe, dyplomy –za miejsca I – III puchary i dyplomy  
oraz nagrody rzeczowe ,za miejsca IV – VI dyplomy  w kategorii 1. seniorzy, juniorzy - 2 kobiety, juniorki,  3. najmłodsi 
zawodnicy oraz  dodatkowo zawodnicy z Węgrowa otrzymają puchary i statuetki szachowe.  
DODATKOWE INFORMACJE - W związku z epidemią COVID-19 na turnieju będą obowiązywały 

aktualne regulaminy i zalecenia dotyczące uprawiania sportu. Szczegółowy informacje zostaną  przesłane drogą 

mailową zgłoszonym osobom oraz będą wywieszone w miejscu zawodów. 

 

 

 
 

 

Turniej współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu 

Węgrowskiego i Miasta Węgrowa,  
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