
VII Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci 

Toruń, 07.12.2019 r.  

1. CEL IMPREZY 

* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 2. ORGANIZATORZY 

* Szkoła Szachowa Gambit Toruń, 
  
* UKS GAMBIT Toruń 
  

* Hotel Filmar, 

* Kierownik zawodów – Marek Kubicki tel. 690 917 202. 

 3. TERMIN I MIEJSCE 

* 07.12.2019 r. – Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45 

* Potwierdzenie udziału 9:30-9:50, Rozpoczęcie 10:00, Rundy I-VII 
10:15-14:00, Zakończenie ok. 14:30. 

 4. SYSTEM ROZGRYWEK: 

* Zawody odbędą się na  dystansie 7 rund, tempo gry 12min.+3 sek. w 
trzech grupach: 

Grupa do lat 7 – dzieci urodzone w roku 2012 i młodsze. 

Grupa BEZ KATEGORII – dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze nie 
posiadające kategorii szachowej. 

Grupa JUNIOR – wszyscy chętni urodzeni w roku 2004 i młodsi. 
Oddzielna klasyfikacja turniejowa do lat 11 oraz do lat 15. 
  

* W turnieju obowiązują Przepisy Gry FIDE dotyczące szachów szybkich 
* Turniej prowadzić będą sędziowie z uprawnieniami. 

 5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie udziału w zawodach należy przesłać do 05.12.2019r. przez 

formularz internetowy na stronie chessarbiter.com lub na mail: 
szkolaszachowagambit@gmail.com, 

* W turnieju obowiązuje wpisowe - 30 zł od zawodnika, płatne wyłącznie 
na sali gry w dniu zawodów. 



* Osoby zgłaszające się po terminie, bądź bezpośrednio na sali gry w dniu 
zawodów zostaną przyjęte do turnieju tylko w razie wolnych miejsc  
oraz po uiszczeniu wpisowego w wysokości 40 zł. 

 6. KLASYFIKACJA 

* Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w 
razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego oraz 
liczba zwycięstw. 

7. NAGRODY 

* Zwycięzcy turniejów otrzymają puchary, osoby najwyżej sklasyfikowane 
w poszczególnych grupach otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

* Przewidujemy również nagrody specjalne oraz upominki. 

 8. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

* Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest 
klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju. 
  
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian 
dotyczących regulaminu. 
  

* Parking hotelowy płatny 2zł/h. 

* W czasie turnieju są wykonywane zdjęcia z udziałem uczestników mające 
na celu przygotowanie fotorelacji z turnieju i promocję Szkoły Szachowe 
Gambit. 

* Uczestnicy turnieju biorąc w nim udział, wyrażają zgodę (poprzez 
opiekuna prawnego) na wykorzystanie zdjęć z ich wizerunkiem, zrobionych 
w trakcie turnieju,  
w relacji z turnieju oraz działaniach promocyjnych Szkoły Szachowej 

Gambit na stronie internetowej oraz facebooku. Wyrażenie takiej zgody nie 
uprawnia do  
otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. 

* Podczas zawodów dzieci przebywają pod opieką rodziców bądź 
opiekunów.  

* Organizatorzy oraz sędziowie nie sprawują opieki nad dziećmi 
w czasie zawodów – dzieci bez zapewnionej opieki nie będą 
przyjmowane do zawodów. 

 



 


