
III Turniej Szachowy Juniorów o Wieżę Wolności 1918 

Drużynowe Mistrzostwa Małopolski Juniorów w szachach błyskawicznych 

Mistrzostwa Małopolski Juniorów w szachach aktywnych i błyskawicznych 
 

Cel zawodów: 

 Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży 

 Wyłonienie Mistrzów Małopolski Juniorów w szachach aktywnych i błyskawicznych 

Organizatorzy: 

 Małopolski Związek Szachowy 

Miejsce gry, system rozgrywek i terminarz zawodów: 

Zawody odbędą się w dniach 2-4 listopada 2012 roku w salach Hotelu Europejskiego w Krakowie (ul. Lubicz 5). Preferowany system rozgrywek 

to system szwajcarski na dystansie 9 (szachy aktywne) i 11 rund (szachy błyskawiczne).  

Drużynowe Mistrzostwa Małopolski 

Juniorów w szachach błyskawicznych 

2 listopada (piątek) 

Mistrzostwa Małopolski Juniorów 

w szachach aktywnych P-15’ 

3 listopada (sobota) 

Mistrzostwa Małopolski Juniorów 

w szachach błyskawicznych P-5’ 

4 listopada (niedziela) 

16.30-17.15  

17.30 

17.35-20.00 

ok. 20.15 

Zgłoszenia 

Uroczyste rozpoczęcie  

Rundy 1-9 

Uroczyste zakończenie 

9.00-10.00  

10.00 

10.10-15.30 

ok. 16.00 

Zgłoszenia 

Uroczyste rozpoczęcie  

Rundy 1-9 

Uroczyste zakończenie 

9.00-10.00  

10.00 

10.10-13.30 

ok. 14.00 

Zgłoszenia 

Uroczyste rozpoczęcie 

Rundy 1-11 

Uroczyste zakończenie 

Warunki udziału: 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy reprezentujący kluby szachowe z terenu Małopolski oraz osoby niezrzeszone zameldowane na 

terenie Małopolski. Impreza składa się z trzech niezależnych turniejów. 

1. Turniej drużynowy odbędzie się w piątek. Obowiązują składy czteroosobowe (trzech chłopców i dziewczyna urodzeni w 1994 roku i 

mł.), klub może zgłosić dowolną liczbę drużyn. 

2. Turnieje indywidualne w szachach aktywnych (sobota) i błyskawicznych (niedziela). Impreza będzie rozgrywana w sześciu grupach 

wiekowych wśród chłopców i dziewcząt: 

 Gr. do lat 8 (ur. w 2004r i mł.) 

 Gr. do lat 10 (ur. w 2002r i mł.)  

 Grupa do lat 12 (ur. w 2000r i mł.) 

 Grupa do lat 14 (ur. w 1998r i mł.) 

 Grupa do lat 16 (ur. w 1996r i mł.) 

 Grupa do lat 18 (ur. w 1994r i mł.) 

Wpisowe do zawodów wynosi: 40 zł  od drużyny w turnieju drużynowym (drużyny rezerwowe 30 zł), 15 zł w turnieju szachów aktywnych i 15 zł 

w turnieju szachów błyskawicznych. W przypadku zgłoszenia do obu turniejów indywidualnych opłata łączna wynosi 25 zł. 

Zgłoszenia należy nadsyłać za pomocą formularza na stronie www.chessarbiter.com lub mailowo na adres jwolak@kksz.krakow.pl do dnia 31 

października. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, klub (szkoła), kategoria, ranking, data ur. Zgłoszenia po terminie będą 

przyjmowane wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc pod warunkiem opłacenia wpisowego wyższego o 10 zł. 

Nagrody: 

 Turniej drużynowy: Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i pucharami, a ich zawodnicy 

(4 osoby) medalami. 

 Turnieje indywidualne: w każdej grupie wiekowej pucharami i medalami zostaną nagrodzeni zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3. 

Pamiątkowe dyplomy otrzyma przynajmniej 25% zawodników w danej grupie wiekowej. 

Inne: 

 W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń w danej grupie (mniej niż 8 osób) organizator zastrzega sobie prawo łączenia rywalizacji 

dziewcząt i chłopców z zachowaniem odrębnych klasyfikacji. System gry może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zaw. 

 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji komunikatu oraz wprowadzenia niezbędnych zmian. 

http://www.chessarbiter.com/
mailto:jwolak@kksz.krakow.pl

