
„Soboty z Krakowskim Klubem Szachistów” 
ramowy regulamin na sezon 2022/2023 

 

 
Cel zawodów: 

• Upowszechnienie rywalizacji sportowej wśród najmłodszych zawodników KKSz. 

• Promocja Krakowskiego Klubu Szachistów 

Organizator: 
Krakowski Klub Szachistów (Kraków, ul. Prądnicka 43) 

Udział: 

• W mistrzostwach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy Krakowskiego Klubu Szachistów, którzy mają 

opłacone składki klubowe.  

• Obowiązuje ograniczenie wiekowe i rankingowe. W zawodach mogą startować zawodnicy ur. w 2012 roku i 

młodsi, posiadający max. ranking PZSzach 1400 (nie dotyczy osób, które grając w cyklu, w jego trakcie roku 

podwyższają swoją kategorię). 

• Zdobywcy pierwszego miejsca w poprzednich cyklach nie mogą startować w kolejnym cyklu. 

Miejsce i termin: 
Cykl turniejów będzie się odbywał w okresie od września do czerwca, czyli w ciągu jednego roku szkolnego. Kolejne zawody 

będą odbywały się z reguły w każdą ostatnią sobotę miesiąca (lub inną, jeśli ten termin nie będzie dostępny), przy czym data 

kolejnego turnieju będzie zapowiadana na zakończeniu poprzedniego. Łącznie w sezonie odbędzie się min. 9 turniejów. 

System rozgrywek, tempo gry, zgłoszenia: 

• Każdy turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 10’/zaw.  

• Uczestnictwo w turnieju należy zgłosić do piątku poprzedzającego dzień turnieju do godz. 2000.  

• Zapisy odbywają się przez serwis www.chessarbiter.com, dopuszczalne są zgłoszenia mailowe 

(pawel@kksz.krakow.pl) i telefon/sms (501 443 306). Potwierdzenia zgłoszeń na sali gry od 900 

do 930. Pierwsza runda startuje ok. 940, a zakończenie zawodów jest przewidziane na ok. 1230. 

• Wysokość wpisowego: 15 zł w przypadku zgłoszenia w terminie, 20 zł dla osób zgłaszających się bezpośrednio na 

sali gry. 

• W każdym turnieju może wziąć udział maksymalnie 36 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Informacje o turnieju podawane będą na stronie www.kksz.krakow.pl 

Nagrody: 

• W każdym turnieju nagrodzeni będą zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3. Ponadto przewidziana jest nagroda dla 

najlepszej dziewczynki, nagroda dla najlepszego zawodnika ur. w 2014 roku i młodszego oraz nagroda losowana 

wśród graczy, którzy ukończą turniej. Każdy grający otrzymuje słodki upominek. 

• W całym cyklu przewidziano puchary i nagrody za miejsca 1-5 oraz dla najlepszej dziewczynki. Nieodebrane 

nagrody wracają do puli nagród. 

• Zasady ustalania kolejności w cyklu:  
o liczba zdobytych punktów w siedmiu turniejach (6 najlepszych turniejów + turniej finałowy), 
o wyższe miejsce w turnieju finałowym.  

Inne: 

• Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. 

• Organizator zastrzega sobie interpretację oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w regulaminie. 

• W uzasadnionych przypadkach organizator może dopuścić do turnieju dwóch zawodników bez stosowania 

kryterium rankingu i wieku. 

• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na: utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, 

korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na 

organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania 

i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) 

zarejestrowanymi w związku z turniejem oraz na przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, które są niezbędne dla organizacji tego turnieju. 


