
 

 

Zimowy Turniej Klasyfikacyjny  

Włoszakowice, 11-12.02.2023 r. 

1. Cele zawodów 

Popularyzacja gry w szachy  
Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobycia lub podwyższenia kategorii 
szachowych 
Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów 

2. Organizatorzy 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 
 

3. Program zawodów 

Miejsce rozgrywek: ZSO Włoszakowice budynek b, Pl.21 Października, Włoszakowice 

Termin: 11-12 luty 2023 r. 

Grupy turniejowe: 
• Grupa A (FIDE) – 7 rund tempo 60 min na zawodika ,ranking PZSzach 1600 i wyżej, 
bez  ograniczeń wiekowych, 
• Grupa B – 7 rund 30’+30″/pos., ranking PZSzach 1400, bez  ograniczeń wiekowych, 
• Grupa C – 6 rund 30 minut na zawodnika zawodnicy bez kategorii i z V kategorią 
szachową bez ograniczeń wiekowych  

Harmonogram grupy A i B: 

11.02.2023 r. godz. 8.45-9.00 – potwierdzanie zgłoszeń 

9.00 rozpoczęcie 1 rundy 

11.02.2023 r. rozegranie 4 rund 

12.02.2023 rozegranie 3 rund, zakończenie turnieju bezpośrednio po ostatniej rundzie 

Harmonogram grupy C1: 

11.02.2023 r. godz. 8.45-9.00 – potwierdzanie zgłoszeń 

9.00 rozpoczęcie 1 rundy 

11.02.2023 r. rozegranie 6 rund 

11.02.2023 zakończenie turnieju bezpośrednio po ostatniej rundzie 

http://chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_325/
http://chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_326/
http://chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_327/


Harmonogram grupy C2: 

12.02.2023 r. godz. 8.45-9.00 – potwierdzanie zgłoszeń 

9.00 rozpoczęcie 1 rundy 

12.02.2023 r. rozegranie 6 rund 

12.02.2023 zakończenie turnieju bezpośrednio po ostatniej rundzie 

4. System rozgrywek, przepisy 

W turniejach obowiązują przepisy gry FIDE. Szczegóły sędziowania 
przedstawi sędzia na odprawie technicznej. 

• system szwajcarski, 7 rund, 
• tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika w grupie A, w grupie B  30 ‘ + 
30” na posunięcie, grupa c 30 ‘ na zawodnika, 

• obowiązkowy zapis partii, 
• maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut, 
• możliwość wypełnienia norm na wyższe kategorie szachowe. 

5. Warunki uczestnictwa 

Do turnieju należy zgłaszać się: 
• przez internetowy Formularz zgłoszenia: na stronach Chessarbitera, 
mailem na adres ukszso.wloszakowice @gmial.com – należy podać imię, 
nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada) 
oraz pełną datę urodzenia lub 
• telefonicznie w godzinach 20-21 (nr tel. na końcu regulaminu) lub 
• osobiście. 

Zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na listach startowych  

6. Opłata startowa 

Opłata startowa jednakowa do wszystkich grup turniejowych (tzw. wpisowe) 
zawiera opłatę rankingową  

40 zł dla zawodników z klubu UKS ZSO Włoszakowice 

50 zł dla zawodników spoza UKS ZSO Włoszakowice 

Płatność gotówką przy potwierdzaniu zgłoszeń (bezpośrednio przed  

mailto:klub@szachygrodzisk.pl


7. Nagrody 

Medale za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet (dziewcząt) i chłopców w 
każdej grupie, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w 
każdej grupie. Ilość nagród może się zmienić w miarę pozyskiwania 
sponsorów  

 
Nagrody będą wręczane wyłącznie podczas ceremonii zakończenia 
poszczególnych grup turniejowych. 

7. Inne 

Podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące 
wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz 
opiekunowie muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione 
podczas odprawy technicznej pod rygorem niedopuszczenia lub 
wykluczenia z zawodów. 
Zawodnik zapisujący partię ma obowiązek posiadania własnego długopisu 
Opiekę nad zawodnikami do 18 lat sprawują rodzice lub dorośli 
opiekunowie. 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. 
Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych 
osobowych do realizacji działań statutowych Organizatorów. 
O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują 
Organizatorzy. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie. 

Kontakt: Wiesława Walkowska, tel.798665931 lub 
ukszso.wloszakowice@gmail.com 

 


