
Komunikat organizacyjny 

„73 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach” rozgrywane w 

ramach II Nakielskiego Festiwalu Szachowego FIDE” - Nakło nad Notecią,                                   

dnia 05-06.09.2020 r. 

 
1. Cel mistrzostw: 

     -     Wyłonienie Mistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych w 2020 roku. 

     - Promocja walorów turystycznych i kulturowych Miasta i Gminy Nakło Nad Notecią.  

     -     Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

     -     Integracja środowiska szachowego w regionie. 

     -     Umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE. 

 

2. Organizator: 

     -     Nakielski Sport Spółka z o.o. 

     -     Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 

-     Nakielski Ośrodek Kultury. 

     -     Patronat Honorowy nad „II Nakielskim Festiwalem Szachowym” obejmie -    

           Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 

 

3. Termin: 

- Turnieje OPEN A i B odbędą się w dniach 05 – 06 września 2020 r. od godziny 10.00. 

- Turniej C „Szansa na kategorię” odbędzie się w dniu 05 września 2020 r. od 10.00. 

- Pierwszy dzień zawodów 05.09.2020 r.: 

 Weryfikacja uczestników Turniejów A, B i C w dniu 05.09.2020 r. w godzinach 09.00 – 09.50. 

 Odprawa techniczna 09.50. 

 10.00 – rundy I – III OPEN A; rundy I-IV OPEN B oraz rundy I-VII Turnieju C „Szansa na 

kategorię”. 

- Drugi dzień zawodów 06.09.2020 r.  

 od godziny 09.00 - rundy IV-V turnieju OPEN A oraz rundy V-VII turnieju OPEN B. 

4. Miejsce: 

-  Zawody odbędą się w Sali Konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią 

przy ul. Mickiewicza 3. 

     -      Na miejscu organizator zapewnia bar kawowo-herbaciany oraz słodki poczęstunek.   

 

5. Koszt i warunki uczestnictwa: 

-  Wpisowe do Turnieju OPEN A wynosi 60 zł (w tym opłata do FIDE), do Turnieju OPEN B – 40 zł             

(w tym opłata do FIDE), a do Turnieju C „Szansa na kategorię” 20 zł (w tym opłaty do FIDE). 

-     Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników.  

- W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową 

czy miejsce zamieszkania. 

 

      6. System rozgrywek i tempo gry: 

- W ramach „73 Otwartych Mistrzostw Województw Kujawsko-Pomorskiego” rozgrywanych w ramach             

II Nakielskiego Festiwalu Szachowego” planuje się przeprowadzić następujące zawody: 

- „Turniej OPEN A” – gdzie mogą startować zawodnicy posiadający II kategorię szachową PZSzach 

lub wyższą (1800 <) bez ograniczeń. 

 Tempo gry 90 minut na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund systemem szwajcarskim. 

 Wpisowe do zawodów 60 złotych od osoby bez względu na wiek i płeć (w tym opłata do 

FIDE). 

 Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów klasycznych. 

- „Turniej OPEN B” – gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie II kategorię 

szachową PZSzach lub niższą (1800 >). 

 Tempo gry 60 minut na partię dla zawodnika na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim. 

 Wpisowe do zawodów 40 złotych od osoby bez względu na wiek i płeć (w tym opłata do 

FIDE). 

 Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów klasycznych. 



- Turniej C „Szansa na kategorię” – gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie              

IV kategorię szachowa lub amatorzy bez kategorii. 

 Tempo gry 30 minut na partię dla zawodnika na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim. 

 Wpisowe do zawodów 20 złotych (w tym opłata do FIDE). 

 Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów szybkich. 

- W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, Turnieje A i B zostaną połączone w jedną grupę, przy czym 

obowiązywać będzie wpisowe z Turnieju OPEN A (60 zł) w uwagi na opłaty do FIDE. 

7. Zgłoszenia: 

 

- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisach turniejowych na stronie chessarbitra, a także na 

adresie mailowym sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com, 

tel.: 609-992-909) przyjmowane będą do dnia 04.09.2020 r. do godziny 21.00. 

- W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię 

szachową. 

 

8. Ocena wyników: 

 

- W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydują: średni Bucholz, pełny 

Bucholz, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek. 

- W razie zmiany systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: Berger, 

liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.     

 

9. Nagrody: 

 

- „Turniej OPEN A” - Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody 

finansowe: 

 I miejsce 400 zł,  

 II miejsce 300 zł,  

 III miejsce 200 zł (nagrody gwarantowane bez względu na ilość uczestników).  

 Miejsca IV-X nagrody rzeczowe.  

 Najlepsza kobieta otrzyma puchar, dyplom oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową. 

 

 - „Turniej OPEN B” - Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody 

finansowe: 

 I miejsce 200 zł,  

 II miejsce 150 zł,  

 III miejsce 100 zł (nagrody gwarantowane bez względu na ilość uczestników).  

 Miejsca IV-X nagrody rzeczowe.  

 Najlepsza kobieta otrzyma puchar, dyplom oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową. 

 

- Turniej C „Szansa na kategorię” - Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe: 

 Miejsca IV-X również nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy upominki do wyczerpania 

zapasów.  

- Nie wliczając wpisowego, łączna pula nagród finansowych i rzeczowych wynosić będzie ok. 3.000 zł),  

 

10. Sprawy organizacyjne: 

-   Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest 

ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.  

                  -     Zapisując się do zawodów i biorąc udział w turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych w ramach programu chessarbiter do celów 
przeprowadzenia mistrzostw (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miasto lub klub) oraz 
publikację ich wizerunku w poturniejowych fotorelacjach z imprezy. 

                 - Podczas zawodów organizator zapewni zabezpieczenia sanitarne związane z zagrożeniem 
COVID-19 w postaci środków dezynfekujących. Konieczność noszenia maseczek nie będzie 
egzekwowana i wybór ten pozostawia się uczestnikom Mistrzostw.   

     
Dostępna baza noclegowa (uczestnicy konferencji organizują sobie noclegi we własnym zakresie): 

mailto:76jarwis@gmail.com


 
- Przystań Wodna w Nakle nad Notecią, ul. Notecka, tel. 660-782-490, pokoje 2-3 osobowe, koszt to 60 zł 

od osoby za dobę (bez śniadania). Odległość od Sali gry ok. 1 km (12 minut pieszo). 
- Hotelik „ZACISZE”, ul. Bydgoska 1 w Nakle nad Notecią, tel. (0-52) 385-27-07, pokoje 1-2-3 osobowe, 

koszt to 70 zł od osoby za dobę w pokoju 1 osobowym, 55 zł od osoby za pokój 2 osobowy oraz 50 zł od 
osoby w pokojach 3 osobowych (bez wyżywienia). Odległość od Sali konferencyjnej ok. 1,2 km. 

- Hotel „ARTCAFE”, ul. Konstytucji 2 Maja 1, tel. (0-52) 385-27-98, pokoje 2-3 osobowe w cenie 100 – 150 
zł (śniadanie dodatkowo 20 zł od osoby). Odległość około 1 km od sali gier. 

- Hotel & Restauracja „GORZELNIA”, ul. Nowa 39, Nakło nad Notecią, tel. 887-171-819, pokoje 2-3 
osobowe w cenie około 200 – 250 zł. Odległość około 1 km od sali gier. 

- Hotel „EKSPRESJA”, ul. Rynek 2 w Nakle nad Notecią, tel. (0-52) 344-77-40 lub 668-641-816, pokoje 2-3 
osobowe w cenie 150 – 200 zł (śniadanie dodatkowo ok. 25 zł od osoby). Odległość ok. 800 m. 

- Noclegi Katarzyna Świtalska, ul. Nowa 35, Nakło nad Notecią, tel. 660-060-139 lub 572-391- 305,                        
bez śniadania, ceny od 40 zł za osobę. 

-    Powyższe miejsca zlokalizowane są w obrębie nie większym niż 1,5 km od sali konferencyjnej NOK. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 


