
 
SZACHY NA TARGACH HOBBY 

 
Wielkopolski Związek Szachowy zaprasza na Targi Hobby, które odbędą się w dn. 16-17.11.2019 
r. w Międzynarodowych Targach Poznańskich - ul. Głogowska 14hala nr 5, wejście przez Hol 
Wschodni (od ul. Głogowskiej) oraz Hol Północny (od ul. Bukowskiej)  

 
16 listopada (sobota) odbędą się dwa turnieje główne: 
- godz. 11:00 – 12:30 – Turniej szachów zespołowych 
- godz. 15:00 – 17:00 – Turniej kloca 
 
W godz. 10:00 – 18:00 będzie okazja do gry w różne odmiany szachów na tradycyjnych oraz 
plenerowych szachownicach. 
Najmłodszych czeka wiele atrakcji jak szachowa fotobudka i konkursy.  
Będzie również okazja do zagrania z szachistami i szachistkami, na czele z Arcymistrzynią Klaudią 
Kulon! 
 
Udział w ww. wydarzeniach jest bezpłatny i wolny dla wszystkich bez względu na płeć, wiek, 
kategorię i przynależność klubową. Konieczne jest jednak posiadanie biletu na targi hobby – 
więcej szczegółów - na stronie: www.hobby.mtp.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety/ 
 
1) Turniej szachów zespołowych (godz. 11:00): 
- zgłoszenia będą przyjmowane na: m.cybulski@wzszach.pl lub w sali gry w godz. 10:00 – 10:50, 
- system szwajcarski na dystansie 7 rund lub kołowy, 
- tempo gry: 1 min 30 sek. + 5s/pos, 
- drużyny są trzyosobowe, 
- każda partia rozgrywana jest przy jednej szachownicy, 
- każda drużyna ustala kolejność swoich zawodników, którzy wykonują ruchy naprzemiennie 
(pierwsza osoba ruchy nr 1,4,7 itp.), 
- konsultowanie się między sobą jest niedozwolone, raz podczas partii kapitan każdej drużyny ma 
prawo do skorzystania z dwóch 15-sekundowych przerw jako czasu na naradę. Wtedy zatrzymuje 
główny zegar i uruchamia zegar dodatkowy. 
- nagrody dla najlepszych drużyn! 
 
2) Turniej kloca (godz. 15:00) 
- zgłoszenia będą przyjmowane na: m.cybulski@wzszach.pl lub w sali gry w godz. 10:00 – 14:50, 
- system szwajcarski 11 rund lub kołowy, 
- tempo gry: 3 min + 2 s/pos, 
- drużyny są dwuosobowe, 
- obowiązują standardowe zasady szachów z wyjątkami opisanymi poniżej, 

- bierki zdobyte przez jednego z graczy przechodzą "do ręki" partnera z drużyny, który może 

postawić je na swojej szachownicy. Umieszczenie bierki zastępuje wykonanie ruchu. 

- konsultowanie się między partnerami drużyny jest dozwolone, 

- pion po promocji, może przyjąć właściwości dowolnej, zadeklarowanej figury oprócz króla i musi 

zostać postawiony w dowolne, wolne pole w liniach 2-7, 

- dozwolone jest wstawianie figur szachujących lub matujących, 

- zwycięża drużyna, której zawodnik jako pierwszy wygra partię. 

 

Więcej informacji udziela: 

Maciej Cybulski 

tel. 889 539 628 

e-mail: m.cybulski@wzszach.poznan.pl  
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