
XV MISTRZOSTWA KRAKOWSKIEGO KLUBU SZACHISTÓW  
W KATEGORII SENIORÓW I JUNIORÓW 

Kraków, 10-11 marca 2018 roku 

Cel zawodów: Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Krakowskiego Klubu Szachistów 

Organizator:  Krakowski Klub Szachistów 

Miejsce i termin:  10-11 marca 2018 roku, Kraków (ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15B) 

Udział:  W mistrzostwach mogą wziąć udział wszyscy chętni (limit miejsc 220 osób). Zawody będą 

rozegrane systemem szwajcarskim w 6 grupach: 

Gr.  Tempo gry   Termin  Opł.(*) Uczestnictwo 

„A”  7 rund,   30’+30’’  10-11 marca  50 zł  zaw. urodzeni w 2004 r. i młodsi 

„B”  7 rund,   30’+30’’  10-11 marca  50 zł  zaw. urodzeni w 2008 r. i młodsi 

„C”  7 rund,   30’   10 marca  30 zł  zaw. urodzeni w roku 2004 i młodsi (max. IV kat) 

„D”  7 rund,   30’   10 marca  30 zł  zaw. urodzeni w roku 2008 i młodsi (max. IV kat) 

„E”  7 rund,   30’   10 marca  30 zł  zaw. urodzeni w roku 2011 i młodsi (max. IV kat) 

„S”  5 rund, 60’+30’’  10-11 marca 65 zł open do 2199 ELO (z dodatkową klas. do 18 lat) 

(*) W przypadku opłacenia wpisowego przelewem na konto klubu do 7 marca wpisowe jest niższe o 10 zł. Dane do przelewu: 

Krakowski Klub Szachistów, ul. Prądnicka 43, 31-202 Kraków, Krakowski Bank Spółdzielczy: 51 8591 0007 0020 0052 8360 0001 

tytułem: Mistrzostwa KKSz, Imię Nazwisko, grupa.   

Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis www.chessarbiter.com, telefonicznie (791655136 – wyłącznie SMS) lub 

mailem jwolak@kksz.krakow.pl do dnia 7 marca. Należy podać imię i nazwisko, datę ur., klub i kategorię szach. 

Obowiązuje limit miejsc – 220 zawodników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłaceniem 

wpisowego. 

Nagrody: 

 Puchary za miejsca 1-3 w każdej grupie. Dyplomy dla wszystkich zawodników.  

 Łączna min. pula nagród finansowych i rzeczowych to 4500 zł, a otrzyma je ok. 15-20% uczestników.  

 W gr. „A” i „B” gwarantowana nagroda za I miejsce to 250 zł, w gr. „C”, „D” i „E” – 100 zł (gotówka/bon towarowy).  

 W gr. „S”: I-350 zł, II-200 zł, III-150 zł U18-100 zł.   

Terminarz: 

gr. „A”, „B”:  sobota (10 III):   do 930 wpłaty, 1000 rozpoczęcie, od 1015 rundy 1-4,  

niedziela (11 III):  od 930 rundy 5-7, 1600 zakończenie; 

gr. „C”, „D”, „E”:  sobota (10 III):   do 930 wpłaty, 1000 start, od 1015 rundy 1-7, ok. 1500 zakończenie. 

gr. „FIDE”:  sobota (10 III):   do 930 wpłaty, 950 rozpoczęcie, od 1000 rundy 1-3,  

niedziela (11 III):  od 930 rundy 4-5, 1600 zakończenie; 

Uwagi: 

1) W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.  

2) Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora zawodów 

3) Organizator zastrzega sobie do łączenia sąsiednich grup (pod warunkiem mniej niż 10 zgłoszeń w jednej z nich).  

4) W trakcie zawodów będzie można zamówić obiad w cenie 14 zł. 

5) Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie. 

6) Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na utrwalenie i publikacje ich wypowiedzi w formie wywiadów, a wizerunku w formie 

zdjęć, nagrań filmowych wykorzystanych przez prasę, telewizję, radio i Internet, a także na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883)” 

oraz z Ustawą o prawach autorskich w myśl art. 81. 


