
„Szachowe Soboty z Krakowskim Klubem Szachistów”
Cykl 2013/2014

Cel zawodów:
• Upowszechnienie rywalizacji sportowej wśród najmłodszych zawodników KKSz
• Promocja Krakowskiego Klubu Szachistów

Organizator:
Krakowski Klub Szachistów (Kraków, ul. Prądnicka 43)

Miejsce i termin:
Cykl turniejów będzie się odbywał w okresie od września 2013 do czerwca 2014 roku. Kolejne
zawody będą odbywały się w każdą ostatnią sobotę w miesiąca (z wyłączeniem grudnia
2012). Łącznie odbędzie się co najmniej 9 turniejów. Początek cyklu zaplanowany jest na
28 września 2013 roku. W każdym turnieju potwierdzenia zgłoszeń na sali gry są
przyjmowane od 9.00 do 9.30. Pierwsza runda startuje o 9.40, a zakończenie zawodów jest
przewidziane pomiędzy 12.00 a 13.00.

Udział:
W mistrzostwach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy Krakowskiego Klubu Szachistów,
którzy mają opłacone składki klubowe. Obowiązuje ograniczenie rankingowe – w zawodach
mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie IV kategorię szachową.

Tempo gry, opłaty, liczba uczestników, zapisy:
Turniej będzie się odbywał na dystansie 5 rund po 15’ dla każdego zawodnika. Koszt udziału
w zawodach wynosi 10 zł. Zapisy odbywają się przez serwis www.chessarbiter.com. Począt 
mail na adres pawel@kksz.krakow.pl lub sms-em na numer 501443306
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 24 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje o turnieju podawane będą na stronie www.kksz.krakow.pl

Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca w każdym z turniejów cyklu przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla
zwycięzcy cyklu ufundowano bezpłatny udział w wakacyjnym wyjeździe szachowym KKSz
(wartość nagrody ok. 700 zł). Ponadto w klasyfikacji generalnej osoby sklasyfikowane na
miejscach 2-10 otrzymają nagrody rzeczowe.

Inne:
• Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
•  Osoby podwyższające kategorię w trakcie cyklu nie tracą możliwości uczestniczenia w
dalszych rozgrywkach.
• Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację oraz wprowadzenie niezbędnych zmian
w regulaminie.
•  Kolejność w klasyfikacji generalnej cyklu będzie obliczana wg następujących kryteriów:
liczba punktów zdobytych w siedmiu najlepszych turniejach, lokata w ostatnim, finałowym
turnieju.

http://www.chessarbiter.com/
mailto:pawel@kksz.krakow.pl

