
           
 

Turniej z okazji 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego – 

 Szubin, dnia 03.12.2022 r. 

 

1. Organizator: 

     -     Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 

     -     Szubiński Dom Kultury. 

 

2. Termin: 

- 03.12.2022 r. godzina 10.00 

- Weryfikacja uczestników od godziny  09.00  do godz. 09.45. 

- Odprawa techniczna 09.50, rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.  

- Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 14.00. 

 

3. Miejsce: 

      -  Sala Konferencyjna Szubińskiego Domu Kultury, 

ul. Kcyńska 13 (parter), Szubin.  

 

4. Koszt i warunki uczestnictwa: 

      -  Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE), 

- Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu 

listy uczestników. 

 

5. Zgłoszenia i system rozgrywek: 

- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach 

chessmanager (a także na adres mailowy sędziego głównego zawodów                            

FA Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) przyjmowane będą do 

dnia 02.12.2022 r. do godziny 20:00. Dopuszcza się zgłaszanie udziału w 

zawodach na numer telefonu sędziego 609-992-909. Zgłoszenia po tym 

terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego 

wpisowego o 10 zł.  

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

posiadaną kategorię szachową. 

- Turniej odbędzie się na dystansie 7 rund z czasem 15 minut dla zawodnika. 

- O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych 

punktów z gry (1 – za zwycięstwo, ½ - za remis oraz 0 – za porażkę) oraz 

punktacja pomocnicza ogłoszona przed startem 1 rundy. 
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6. Nagrody: 

- Za zajęcie w Grupie OPEN miejsc I-III przewiduje się puchary i nagrody 

finansowe w wysokości odpowiednio: 200 zł, 150 zł, 100 zł* (przy co 

najmniej 40 uczestnikach).  

- Organizator zapewnia również puchary za miejsca I-III i nagrody rzeczowe za 

miejsca I-VI dla juniorów w grupach do lat 14 (rocznik 2008 lub młodsi) 

oraz do lat 18  (rocznik 2004 lub młodsi), jak też puchar dla najlepszej 

kobiety. 

- Pula nagród rzeczowych może wzrosnąć w przypadku pozyskania przez 

Organizatora dodatkowych środków. 

 

7. Sprawy organizacyjne: 

     - Turniej zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE dla szachów szybkich, 

     -      Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek, 

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

w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.  

- Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich 

wizerunku, w celu sporządzenie fotorelacji z imprezy.  

    -       Ilość miejsc jest ograniczona!!! 

 


