
III TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 
ŚWIĘTA ULICY NIECAŁEJ W KALISZU

    4 września 2021 r. godz. 12.00



1.ORGANIZATOR
• Szkoła szachowa SzachMistrz Kalisz,

2.CEL ZAWODÓW
• Popularyzacja gry w szachy na terenie miasta Kalisza,
• Uczczenie Święta ulicy Niecałej w Kaliszu,

3. TERMIN I MIEJSCE
• Termin - 4 września 2021 r. do godz. 11.30 potwierdzenie uczestnictwa, godz 12.00 

rozpoczęcie zawodów. Zawodnicy którzy nie potwierdzą uczestnictwa do godz 11.30 mogą 
być dopuszczeni do zawodów od 2 rundy (UWAGA limit miejsc!)

• Miejsce gry – przy wjeździe na parking KALPAB ul.Niecała 6, gramy na świeżym powietrzu
• W dniu zawodów ulica dla samochód będzie zamknięta, należy szukać parkingu na 

okolicznych ulicach,

4. UCZESTNICTWO
• Turniej OPEN mogą grać juniorzy i seniorzy, bez względu na przynależność klubową,

Zapisy do 2 września 2021 r. poprzez ChessArbitra lub mailowo maciej@szachmistrz.pl
• Zapisz się - http://chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2580/ 
• Ilość miejsc ograniczona (28 osób!), decyduje kolejność zgłoszeń,

5. WPISOWE
• 15 zł od osoby, płatne na miejscu,
• UWAGA zawodnik, który zgłosił się na zawody, a jednak nie zagra ma obowiązek 

poinformowania organizatora, aby NIE BLOKOWAĆ MIEJSC!

6. NAGRODY
• Zawodnicy z miejsc OPEN 1-3 puchary 
• Zawodnicy z miejsc 1-6 OPEN otrzymają otrzymają nagrody rzeczowe,
• Statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych:
• D9 oraz C9 (2012 i młodsi)
• D14 oraz C14 (2007-2011 r.)

7. SYSTEM ROZGRYWEK

• 7 rund systemem szwajcarskim, 10 minut + 3 sekundy na zawodnika, 
• W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza: średni

Bucholz, Bucholz, progres, większa liczba zwycięstw,

8. DODATKOWE INFORMACJE
• Strona turnieju: www.szachmistrz.pl  tel. 793 733 396
• Sędzia główny zawodów – Maciej Sroczyński (klasa państwowa)
• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
• Start w zawodach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć i nagrań 

wideo w celu sprawozdawczych i informacyjnych,
• Każdy zawodnik podczas zawodów powinien przebywać pod opieką osoby pełnoletniej,

ZAPRASZAMY!

http://www.szachmistrz.pl/
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