
Turniej Szachowy Juniorów 
rozgrywany w ramach festiwalu gier planszowych 

„Nowa Gralicja” 
Kraków, 9 czerwca 2013 roku 

 
Organizatorzy: 

nowagralicja.pl i Krakowski Klub Szachistów 

Miejsce i termin: 

Zawody odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2013 roku w budynku Zespole Szkół Salezjańskich (os. 

Piastów 34). Potwierdzenia zgłoszeń na sali gry są przyjmowane od 9.15 do 9.45. Pierwsza runda 

startuje o 10.00, a zakończenie zawodów jest przewidziane na ok. 14.15. 

Udział: 
Zawody mają charakter otwarty i będą rozegrane w dwóch grupach wiekowych:  

gr. „A” – zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi 
gr. „B” – zawodnicy urodzeni w 2003 roku i młodsi 

Tempo gry, opłaty, liczba uczestników, zapisy: 
Turniej będzie się odbywał na dystansie 7 rund po 15’ dla każdego zawodnika. Udział 
w zawodach jest bezpłatny dla zawodników zgłoszonych w terminie.  

Zapisy odbywają się przez serwis www.chessarbiter.com do dnia 7 czerwca. Ewentualnie można 
dokonać zgłoszenia  przez sms na numer 791-655-136. Należy przy tym podać imię nazwisko 
zawodnika, posiadaną kat. szachową, datę urodzenia i reprezentowany klub/szkołę.  

Zgłoszenia bezpośrednio na sali gry będą możliwe w przypadku posiadania wolnych miejsc.  
Wpisowe dla zawodników zgłaszających się w dniu zawodów wynosi 10 zł. 

Nagrody: 
Zwycięzcy turnieju w każdej grup otrzymają puchary. 

 W gr. „A” nagrody rzeczowe przewidziano dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-5. 
Ponadto przewidziano nagrody specjalne dla trzech najlepszych zawodników w kategorii 
U13 oraz dla najlepszej juniorki. 

 W gr. „B” nagrody rzeczowe przewidziano dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-5. 
Ponadto przewidziano nagrody specjalne dla trzech najlepszych zawodników w kategorii 
U07 oraz dla najlepszej juniorki. 

Warunkiem przyznania nagród specjalnych jest uzyskanie min. 50% wyniku (tj. 3.5 pkt). 

Inne: 
 Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie powinny 

przebywać pod opieką osób dorosłych. 

 Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.  

 Osoby towarzyszące zawodnikom będą mogły w czasie turnieju wziąć udział 
w festiwalu gier planszowych, który będzie odbywał się w sobotę i niedzielę. 


