
Turniej szachowy 
   o Puchar FAMOT Pleszew

    25 czerwca 2022 r. godz. 10.00

1.ORGANIZATOR
• Famot Pleszew,
• Klub szachowy KTS Kalisz,
• Szkoła szachowa SzachMistrz,

2.CEL ZAWODÓW
• Atywne spędzenie czasu podczas Dni Otwartych FAMOT Pleszew,
• Popularyzacja gry w szachy,
• Integracja środowiska szachowego,

3. TERMIN I MIEJSCE
• Termin – 25 czerwca do godz. 9.30 potwierdzenie uczestnictwa, 
• godz 10.00 rozpoczęcie zawodów, zawodnicy którzy nie potwierdzą uczestnictwa do godz 9.30 

mogą być dopuszczeni do zawodów od 2 rundy, 
• Miejsce gry – FAMOT Fabryczna 7 Pleszew, parter, salka restauracyjna wejcie bezpośrednio 

od strony parkingu

4. UCZESTNICTWO
• Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat na konto (maksymalnie 38 osób!)
• Do zawodow zostaną dopuszczeni zawodnicy tylko wcześniej zapisani przez Internet!
• Pierwszeństwo mają pracownicy FAMOT i ich rodziny 

Zapisy do 17 czerwca  2022 r. poprzez formularz zgłoszeń lub mailowo maciej@szachmistrz.pl
• http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3121/ 

5. WPISOWE
• bezpłatnie  – pracownicy lub dzieci pracowników FAMOT Pleszew,
• 20 zł – pozostali zawodnicy, platne na konto do dnia 17 czerwca 2022 r.

56 1140 2017 0000 4102 0664 3318 mbank Szkoła szachowa SzachMistrz

6. NAGRODY
• Puchary zawodnicy za miejsca 1-3 w klasyfikacji OPEN,
• Puchary za miejsca 1-3 dla pracowników FAMOT Pleszew,
• Nagrody miejsca 1-6 zawodnicy klasyfikacja OPEN,
• Puchary i nagrody rzeczowe najlepszy junior do lat 10 i 13,
• Puchary i nagrody rzeczowe najlepsza juniorka do lat 10 i 13,
• dla wszystkich uczestników upominki od firmy FAMOT Pleszew,

7. SYSTEM ROZGRYWEK
• wszyscy grają w jednej grupie

7 rund systemem szwajcarskim, 10 minut + 5 sekund na zawodnika, 
• W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza: średni

Bucholz, Bucholz, progres, większa liczba zwycięstw,

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3121/


8. DODATKOWE INFORMACJE
• Strona turnieju: www.szachmistrz.pl
• 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/

