
VIII Turniej Szachowy o Wieżę Wolności 1918 
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Małopolski Juniorów 

28-29 X 2017 
 

Organizatorzy: 

Małopolski Związek Szachowy, Urząd Miasta Krakowa 

Miejsce gry, termin zawodów: 

Zawody odbędą się w dniach 28-29 października 2017 roku w auli Technikum Elektrycznego 

nr 1 w Krakowie (ul. Kamieńskiego 49). 

Warunki udziału: 

W zawodach mogą wziąć udział drużyny juniorskie oraz juniorzy, którzy opłacą wpisowe. Wpłat 
można dokonać przelewem na konto Małopolski Związek Szachowy PKO BP S.A. I/O Kraków 
nr 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 lub gotówką na miejscu przed rozpoczęciem zawodów. 
Zgłoszenia należy nadsyłać za pomocą formularza na stronie www.chessarbiter.com lub 
mailowo na adres airlik@poczta.onet.pl do dnia 26 października 2017. 

Inne: 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji komunikatu oraz wprowadzenia ew. zmian. 

 

Grupy turniejowe, wpisowe, nagrody: 
 

Otwarte Mistrzostwa Małopolski Juniorów do lat 8, 10 i 12 w szachach błyskawicznych 

Trzy grupy wiekowe chłopców i dziewcząt: do lat 8, 10 i 12. W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń w danej grupie 

(mniej niż 10 osób) organizator zastrzega sobie prawo łączenia rywalizacji dziewcząt i chłopców z zachowaniem 

odrębnych klasyfikacji. 

Terminarz Tempo gry Wpisowe Nagrody 

28 października 2017 

8.30-9.10 rejestracja 
9.30  rozpoczęcie 
ok. 13.15 zakończenie 

 

9 rund 
 

6’+4’’ 

 
15 zł 

W każdym turnieju pucharami  zostaną nagrodzeni 
zwycięzcy poszczególnych grup. 

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają 
pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

 

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, średni Bucholtz, Bucholtz, progres, liczba zwycięstw. 
 

 

 

Drużynowe Mistrzostwa Małopolski Juniorów do lat 12 i 18 w szachach błyskawicznych 
Drużyny czteroosobowe bez rezerwowych (3 chłopców i dziewczyna). 

Terminarz Tempo gry Wpisowe Nagrody 

28 października 2017 

13.45-14.15 rejestracja 
14.30  rozpoczęcie 
ok. 17.30 zakończenie 

 

7 rund 
 

6’+4’’ U12 

3’+2’’ U18 

 
40 zł od drużyny 

Drużyny miejsca 1-3 
pamiątkowe dyplomy i puchary. 

Zawodnicy z 3 zwycięskich drużyn 
(4 osoby) medale. 

 

O kolejności miejsc decydują duże punkty, małe punkty, wynik na kolejnych szachownicach. 
 

 

 

Otwarte Mistrzostwa Małopolski Juniorów do lat 8, 10 i 12 w szachach szybkich 

Terminarz Tempo gry Wpisowe Nagrody 

29 października 2017 

9.00-9.45 rejestracja 
10.00  rozpoczęcie 
ok. 14.30 zakończenie  

 

7 rund 
 

10’+5’’ 

 
20 zł 

W każdym turnieju pucharami  zostaną nagrodzeni 
zwycięzcy poszczególnych grup. 

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają 
pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

 

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, średni Bucholtz, Bucholtz, progres, liczba zwycięstw. 

 
 
Prezes MZSzach Jan Kusina 

http://www.chessarbiter.com/
mailto:airlik@poczta.onet.pl

