
Komunikat organizacyjny

42 Grand Prix Wadowic w Szachach

Turniej Szachowy o Puchar Starosty

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Patronat honorowy:  Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
                                    Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński

▪ Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. 
▪ Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Wadowice.

1/ ORGANIZATOR:
▪ TKKF „Leskowiec -Wieża” Wadowice

2/ MIEJSCE 1 TERMIN:
▪ Wadowice, Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Kopernika (Małopolska)
▪ 24.09.2022 r.(sobota) - Turniej o Puchar Starosty.
▪ 25.09.2022 r.(niedziela) - Turniej o Puchar Burmistrza.

3/ ZGŁOSZENIA:
▪ Zgłoszenia na stronie internetowej  www.chessarbiter.com lub email:madadm@op.pl  

do  21.09.2022 r. 
▪ Zgłoszenia będą także przyjmowane w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów do godz.9:50.
▪ Ilość miejsc ograniczona (po 80 - 90 na każdy turniej).
▪ Potwierdzenie zgłoszeń przez zawodników zwolnionych z wpisowego do godz.9.45.
▪ Zawodnicy którzy opłacili udział w turnieju przelewem nie muszą potwierdzać zgłoszenia i będą 

automatycznie kojarzeni do 1 rundy.
▪ 10;00 uroczyste powitanie uczestników turnieju.   
▪ 1 runda godz.: 10:10.

4/ WPISOWE:
▪ Wpisowe: 40 zł - Turniej o Puchar Burmistrza.
▪ Wpisowe: 40 zł - Turniej o Puchar Starosty.
▪ Wpisowe na dwa turnieje: 70 zł.
▪ Wpisowe należy opłacać tylko przelewem do 21.09. 2022 r.
▪ Ognisko TKKF Leskowiec 34-100 Wadowice os. Kopernika 10. 

Numer rachunku: Bank PKO S.A. w Wadowicach 
koniecznie z dopiskiem: „T. Burmistrza” /lub/i/ „T. Starosty”.

▪ Wpisowe nie podlega zwrotowi.
▪ Po terminie 21.09. zawodnicy którzy nie dokonali przelewu zostaną automatycznie usunięci z listy startowej.
▪ Uwaga: Jeżeli nie masz możliwości dokonać wpłaty przelewem to proszę o kontakt. Adam Madej 

tel. +48 602 178 906, e-mail: madadm@op.pl
▪ Z opłaty wpisowego są zwolnieni GM,WGM, IM,WIM oraz członkowie Klubu „Wieża” Wadowice z opłaconą 

składką członkowską.



        5/SYSTEM ROZGRYWEK:
▪ Turniej o Puchar Starosty: 9 rund. Tempo gry: 10'+6”na każdy ruch.
▪ Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE Rapid.
▪ Turniej o Puchar Burmistrza: 13 rund. Tempo gry: 5'+3” na każdy ruch. 
▪ Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE Blitz

6/ NAGRODY:
▪ Turniej o Puchar Starosty:
▪ 1 miejsce:Puchar+750zł, 2 miejsce:550 zł, 3 miejsce:400 zł, 4 miejsce:300 zł, 5 miejsce:250 zł.
▪ Miejsca: 6 - 10: nagrody rzeczowe (wartości 230 -170 zł).
▪ Dla 3 najlepszych juniorów rocznik: 2007 i młodsi (książki szachowe).
▪ Nagrody rzeczowe dla grup rankingowych FIDE: 

B.r.-1200, 1201-1400, 1401-1600, 1601-1800, 1801-2000 (wartości 150 - 90 zł). 
▪ Drobne nagrody rzeczowe za miejsca: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85.

▪ Turniej o Puchar Burmistrza:
▪ 1 miejsce:Puchar+750 zł, 2 miejsce:550 zł, 3 miejsce:400 zł, 4 miejsce:300 zł, 5 miejsce:250 zł.
▪ Miejsca: 6 - 10: nagrody rzeczowe (wartości 230 - 170 zł).
▪ Dla 3 najlepszych juniorów rocznik: 2007 i młodsi - (książki szachowe).
▪ Nagrody rzeczowe dla grup rankingowych FIDE:

            B.r.-1200, 1201-1400, 1401-1600, 1601-1800, 1801-2000 (wartości 150 - 90 zł). 
▪ Drobne nagrody rzeczowe za miejsca: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85
▪ Nagrody nie są łączone.
▪ Ponadto nagrody ekstra dla trzech najlepszego zawodników w obu turniejach łącznie:
▪ Nagrody rzeczowe: wartości: 320 - 280 zł,  260 - 220 zł,  200 - 160 zł.
▪ Kryteria: mniejsza suma zajętych miejsc, mniejsza suma straconych punktów.
▪ Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na zakończeniu turnieju.

7/ UWAGI:
▪ Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks PZSzach
▪ Więcej informacji na stronie internetowej klubu: http://www.wiezawadowice.cba.pl/ 

Facebook grupa „Wieża” Wadowice: facebook.com/groups/1096450593705855/.
▪ Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
▪ Dla uczestników turnieju i wszystkich gości bezpłatna kawa, herbata, ciastka.
▪ Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na potrzeby

zawodów  zgodnie  z  RODO,  a  w  szczególności  na  przetwarzanie  danych  osobowych
niezbędnych  do  przeprowadzenia  turnieju  (wraz  ze  sprawozdawczością),  utrwalenie  i
rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją turnieju.

▪ Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację w całości niniejszego komunikatu.
▪ Zawodnicy z tytułem GM, WGM,IM, WIM z poza województw małopolskiego i śląskiego  

mogą otrzymać bezpłatny nocleg w hotelu w dniu 24/25.09.  w pokoju dwuosobowym. 
(zainteresowanych proszę o kontakt.)

          


