
Zapraszamy       

    „Spotkania przy szachownicy 50+ w KS AZS Wratislavia” 

     Wrocław, 5 czerwca 2021r. 

 
 

1. Cel: Integracja i aktywizacja osób 50+ ; 

2. Organizator: KS AZS Wratislavia, przy wsparciu Gminy Wrocław; 

3. Miejsce: Siedziba Klubu KS AZS Wratislavia, ul. Na Grobli 30-32; 

4. Termin: 5 czerwca 2021r.;  

5. Uczestnictwo: Osoby urodzone w roku 1971 r. i wcześniej; 

6. Wpisowe: 30 zł, osoby z niepełnosprawnością 20 zł; 

(IM, GM, WIM, WGM, osoby urodzone przed 1941r. – zwolnione z wpisowego) 

7. Zgłoszenia: do dnia 4 czerwca do godz. 12: mailowo szachy@azswratislavia.pl , 

telefonicznie 724-232-138 lub przez formularz na stronie www.chessarbiter.com ; 

8. System rozgrywek: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na 

dystansie 7 rund,  tempo: 10 min + 5 sec na zawodnika. 

9. Program zawodów: 

• 9.00-9.50 - potwierdzenie zgłoszenia, opłacenie wpisowego, 

• 10.00 - I-VII runda, 

• Ok. 15.00 - zakończenie i wręczenie nagród podczas grilla dla uczestników. 

10.  Nagrody: 

I miejsce 200 zł ; II miejsce 100 zł ;  III miejsce 50 zł  

Nagrody specjalne: 

• najlepsza kobieta – 50 zł, 

• najlepsza osoba powyżej 65 roku życia - 100 zł (ur. w 1956 roku i wcześniej), 

• najlepsza osoba z niepełnosprawnością - 50 zł, 

• najlepszy zawodnik do rankingu FIDE 1500 - 50 zł, 

• najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE - 50 zł, 

Nagrody nie mogą być łączone. W klasyfikacji generalnej 10 % zawodników 

otrzymuje nagrody. Nagrody specjalne będą przyznawane w kategoriach, w których 

wystąpi minimum 3 zawodników. 

11.  Informacje dodatkowe: 

• w turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE; 

• za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają uczestnicy; 

• udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć  

z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów; 

• ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do organizatora; 

• podczas turnieju będzie zachowany reżim sanitarny; 

• w ramach grilla każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie kiełbaskę, pieczywo oraz 

napój; 

• podczas turnieju kawa, herbata i ciastka gratis. 
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