
Osiedlowy Dom Kultury WIKTORIA w Poznaniu 
zaprasza 11.11.2019 r. na turniej szachowy w święto 

101. rocznicy Odzyskania Niepodległości 
 

1. CELE TURNIEJU 
 Uczczenie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Zdobycie lub podwyższenie rankingu FIDE w szachach szybkich (ELO rapid) 

2. ORGANIZATORZY 
 ODK WIKTORIA 

 Stowarzyszenie im. Ferdynanda Dziedzica 

3. PATRONAT 
 Wielkopolski Związek Szachowy 

4. MIEJSCE I TERMIN 
Turniej zostanie rozegrany w nowym pawilonie ODK WIKTORIA, Os. Zwycięstwa 125, 
w dniu 11.11.2019 r. od godz. 10.00. 
Potwierdzenie obecności w dniu rozgrywek do godz. 9.45. 

 
5. UCZESTNICTWO 

 Grupa A - Open - wspólny dla dorosłych i młodzieży powyżej 13 lat (rocznik 2005 i starsze).  

 Grupa B - Turniej dla dzieci do lat 13 (rocznik 2006 i młodsze). 

6. SYSTEM  ROZGRYWEK 
Oba turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund.  

Tempo gry: 10 min na partię dla zawodnika, z dod. 4 sekund na każde posunięcie. 

Grupa A podlega ocenie rankingowej FIDE w szachach szybkich. 

7. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia prosimy kierować do 8.11.2019 r. internetowo, przez formularz na stronie: 
 Grupa A - https://www.chessmanager.com/tournaments/5314047568248832   
 Grupa B - https://www.chessmanager.com/tournaments/5912757285158912  
Opłaty startowe: 20 zł - seniorzy, 15 zł – juniorzy do lat 18 i weterani (powyżej 60 r. życia). 
W ramach wolnych miejsc organizator dopuści zawodników zgłoszonych po terminie. 

 

8. NAGRODY 
Grupa A: 

I miejsce:  300 zł + puchar 

II miejsce:  250 zł + puchar 

III miejsce:  200 zł + puchar 

IV miejsce:  150 zł 

V miejsce:  100 zł 
 
W klasyfikacji juniorów do 18 lat najlepsi otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. 
W Grupie B najlepsi otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. 

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Opiekę nad dziećmi podczas turnieju sprawują rodzice/opiekunowie prawni. 

 Zgłoszenie do turnieju jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na 

publikację wizerunku dla potrzeb promocji zawodów i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

organizacji zawodów. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian oraz własnej 

interpretacji Regulaminu.  

 

ZAPRASZAMY 

https://www.chessmanager.com/tournaments/5314047568248832
https://www.chessmanager.com/tournaments/5912757285158912

