
„Graj w Gminie Kłaj” 
Szarów, 23-24 kwietnia 2022 roku 

 
Cel zawodów:  Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
Organizator:   Klub Sportowy Szachownica Kłaj 
Miejsce i termin:   23-24 kwietnia 2022 roku, Szarów ul. Wiejska 302, Hala Sportowa SP Szarów 
Udział:  W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni. Obowiązuje system szwajcarski w 4 grupach: 
 

Gr. Tempo gry   Termin   Opłaty(*) Uczestnictwo 
U07 7 rund, 10 min   23 kwietnia  40 zł   Dzieci urodzone w 2015 lub młodsi 
U10         7 rund, 30 min                     23 kwietnia           40 zł                       Dzieci urodzone w 2012 lub młodsi 
JUNIOR 7 rund, 30’+30’’  23-24 kwietnia  60 zł   Dzieci urodzone w 2011 lub młodsi 
OPEN 7 rund, 30’+30’’  23-24 kwietnia 60 zł  Grupa otwarta dla wszystkich chętnych 
 
U07 – w tej grupie nie można uzyskać kategorii szachowej, gramy jeden dzień. 
U10 – jednodniowy turniej z możliwością zrobienia V lub IV kategorii szachowej. 
JUNIOR – dwudniowy turniej z możliwością zrobienia V, IV, III, II oraz II+ żeńskiej kategorii szachowej. 
OPEN – dwudniowy turniej z możliwością zrobienia V, IV, III, II oraz II+ żeńskiej kategorii szachowej.  
 

Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis www.chessarbiter.com lub mailem biuro@szachownica.org.pl (imię, nazwisko, data 
urodzenia, klub/miejscowość, kategoria szachowa) do dnia 20 kwietnia 2022 roku (w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt  w 
wiadomości SMS na nr. 518 039 016) 

Wpisowe należy opłacić na sali gry podczas potwierdzenia udziału uczestnictwa (prosimy o wyliczoną kwotę wpisowego , aby 
usprawnić zapisy). *Zarejestrowani zawodnicy Klubu Szachownica Kłaj mają wpisowe pomniejszone o 10zł w każdej grupie. 

 

Nagrody: 

 Puchary za miejsca 1-3 w każdej grupie.  

 Medale za miejsca 1-3 w klasyfikacji żeńskiej w każdej grupie. 

 Certyfikaty uzyskanych kategorii szachowych. 

 Dodatkowe nagrody rzeczowe przewidywane tylko w grupie U07 
 

Terminarz: 
gr. OPEN                 sobota (23 IV):    do 9.30 wpłaty, 1000 rozpoczęcie, od 1015 rundy 1-4, 

niedziela (24 IV):   od 930 rundy 5-7, ok. 1500 zakończenie; 
gr. JUNIOR  sobota (23 IV):   do 930 wpłaty, 1000 rozpoczęcie, od 1015 rundy 1-4, 

niedziela (24 IV):   od 930 rundy 5-7, ok.1500 zakończenie; 
gr. U10                                  sobota (23 IV):                      do 930 wpłaty. 1000 rozpoczęcie, od 1015 rundy 1-7, ok. 1530 zakończenie 
gr. U07                                 sobota (23 IV):   do 930 wpłaty, 1000 rozpoczęcie, od 1015 rundy 1-7, ok. 1330 zakończenie 
 

Uwagi: 
1) Organizator przyjmuje opłaty w dniu zawodów wyłącznie do godz. 930  na sali gry. Po tym terminie będzie możliwość gry 

w turnieju tylko od 2 rundy. W przypadku rezygnacji z udziału bardzo prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatora.  
2) W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.  
3) Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej nad niepełnoletnimi 

uczestnikami turnieju. Za ich zachowanie odpowiadają opiekunowie/rodzice. 
4) Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na potrzeby zawodów zgodnie z  RODO, w 

tym na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju (wraz ze sprawozdawczością), utrwalenie 
i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją organizatora i turnieju. 

5) Podczas trwania turnieju będzie można zamówić sobie coś do jedzenia np. pizzę lub skorzystać z naszego klubowego bufetu i 
zakupić kawę, herbatę, napoje itp. Więcej informacji podczas turnieju. 

6) Dodatkowe informacje odnośnie turnieju oraz spraw z nim związanych będą publikowane na www.szachownica.org.pl  
w zakładce „Aktualności” lub na naszym facebooku „Szachownica – Gmina Kłaj”.  

mailto:biuro@szachownica.org.pl
http://www.szachownica.org.pl/

