
 

        
 

51. Międzynarodowy Turniej Szachowy o 

Puchar Prezydenta Miasta Gniezna 
 

 

Gniezno 19.12.2021 roku 
 

Komunikat organizacyjny 
 

 
1. CEL TURNIEJU  

Promocja miasta Gniezna i popularyzacja szachów na jego terenie  

 
2. ORGANIZATORZY, PATRONI I SPONSORZY TURNIEJU 
Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz 
Senator RP Paweł Arndt 

Poseł Tadeusz Tomaszewski  
Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno 

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie 

 
3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW 

Turniej odbędzie się w niedzielę, 19.12.2021 roku w restauracji „Europejska” przy ul. 
Dąbrówki 19 w Gnieźnie. Potwierdzenie udziału: 09:00 – 09:30. Odprawa techniczna: 
9:45. Początek turnieju: 10:00. Przewidywane zakończenie: 16:00 – 16:30. 

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Prawo gry w turnieju mają wszyscy miłośnicy szachów pod warunkiem zapisania się do 

turnieju poprzez serwis ChessManager: 

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5636217464946688 i opłacenia 

najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 roku wpisowego w wysokości 40 PLN na konto: 

BGŻ 78 2030 0045 1110 0000 0314 8000 

(wpisowe przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe) 

Dla juniorów, kobiet i seniorów powyżej 60 roku życia (ur. 1961 i starsi) opłata wynosi 

30 PLN. Istnieje możliwość zapisania się do turnieju po dniu 15 grudnia, ale jednie w 

przypadku wolnych miejsc. Opłata wpisowego wzrasta wtedy o 100%. 

 

Ze względu na pojemność sali gry, ilość uczestników turnieju ograniczona jest do 

100 osób. O znalezieniu się na liście uczestników decyduje data wpłaty wpisowego. 

 
5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry: 10 

minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika (P 10’ + 4’’). Obowiązują aktualne przepisy 

gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej zgłoszony do FIDE.  

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5636217464946688


 
 
6. NAGRODY 
Pierwsza nagroda – 700 PLN i puchar 

Przewiduje się 10 nagród pieniężnych (wysokość podana będzie po 3 rundzie) oraz 

puchar i medale dla trzech najlepszych juniorów do 8, 10, 12, 15 i 18 lat; nagrody dla 

najlepszego zawodnika Chrobrego, najlepszego zawodnika Szkółki Szachowej MOK 

(gr. początkująca i średnio zaawansowana), najlepszej juniorki, najlepszej kobiety, 

najlepszego studenta, najlepszego seniora powyżej 60 roku życia, najstarszego i 

najmłodszego uczestnika oraz najlepszych zawodników z rankingiem ELO 2001-

2200, ELO 1801-2000, ELO 1601-1800, ELO 1401–1600, ELO 1201-1400, ELO do 

1200, bez rankingu ELO. Jeden zawodnik może otrzymać kilka nagród. 

 

7. SPRAWY RÓŻNE 

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych 

oraz promocji i reklamy działań Organizatorów. Zgłoszenie do turnieju jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

klasyfikacyjnych przez sędziego głównego. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie 

przez sędziego głównego danych osobowych do FIDE i PZSzach w celach 

klasyfikacyjno-rankingowych. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zawodach 

tylko pod opieką osób dorosłych.  

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do 

organizatora i sędziego. Zastrzega się możliwość uzupełniania i modyfikacji treści 

Komunikatu. 

W trakcie zawodów będzie możliwość skorzystania z bufetu restauracji 

„Europejska” (zakup posiłków oraz ciepłych i zimnych napojów).  

 

8. MEDIA I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE IMPREZĘ 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd LKS Chrobry Gniezno 


