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OTWARTE ZAWODY MIKOŁAJKOWE 
„EMOCJE BEZ GRANIC” 

 
Organizator: 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” i Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” 

Realizator: Małopolski Związek Szachowy 

 

Termin i miejsce gry: 

11 grudnia 2021 roku, Kraków, Hala WKS Wawel (ul. Podchorążych 3) 

 

Uczestnictwo: 

Turniej jest BEZPŁATNY współfinansowany ze środków Miasta Krakowa 

Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach wiekowych: 

Grupa „A” – do lat 16 (ur. w 2005 i młodsi) 

Grupa „B” – do lat 12 (ur. w 2009 i młodsi) 

Grupa „C” – do lat 8 (ur. w 2013 i młodsi) 

 

Zgłoszenia:  

Zgłoszenia należy przesyłać do czwartku 09 grudnia do godz. 18:00 mailowo na adres mailowy – 

kamila.kaluzna87@gmail.com lub przez serwis www.chessarbiter.com.  

Możliwość zamknięcia listy startowej przed wyznaczonym terminem, po osiągnięciu limitu miejsc. 

 

System rozgrywek, tempo gry:  

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.  

Tempo gry 10 minut plus 5 sekund na partię dla każdego zawodnika. 

 

Terminarz: 11 grudnia 2021 (sobota) 

 

10:00 – 10:15  przybycie zawodników (nie potwierdzamy uczestnictwa- kojarznie I rundy na 

podstawie zgłoszeń) 

10:15  oficjalne otwarcie i rozpoczecie I rundy 

10:15 - 14.00  rundy 1-6 

14.05  zakończenie turnieju 

 

Nagrody: 

Puchary dla zwycięzców grup i najlepszej zawodniczki. 

Nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej grupie wiekowej. 

Paczki upominkowe dla każdego uczestnika turnieju. 
 

Inne: 

 O ostatecznej interpretacji regulaminu i przebiegu rozgrywek decyduje organizator. 

 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Na sali gry przebywają tylko grający zawodnicy i sędziowie. 

 W obiekcie obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos. 

 Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestników i ich opiekunów na zdjęciach, filmach i materiałach informacyjno-promocyjnych zadania 

oraz publikację wyników. Zdjęcia, filmy, materiały  będą udostępnione na stronie, a także w innych social 

mediach klubu WKS Wawel i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód”, Małopolskiego 

Związku Szachowego 

 
Prezes MZSzach      Dyrektor Turnieju 

Kamila Kałużna      IO Jan Kusina 

http://www.chessarbiter.com/

