
II Puchar Ziemi Strzeleckiej w Szachach 

Strzelce Opolskie, 25-26 lutego 2023 r.  

 

1. Organizatorzy  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich  

- Klub szachowy Strzelec DK Strzelce Opolskie 

- Fundacja im. Adolfa Anderssena 

2. Miejsce, system rozgrywek  

- Ratusz w Strzelcach Opolskich, plac Myśliwca 1  

- Turniej zostanie podzielony na 3 grupy turniejowe:  

Grupa Tempo gry 
Ilość 

rund 
Wpisowe Dla kogo? 

A 
60 minut + 30 sekund na 

ruch 
5 80 zł 

Zawodnicy z rankingiem FIDE 

poniżej 2400 oraz co najmniej II 

kategorią. * 

B 
30 minut + 30 sekund na 

ruch 
7 60 zł 

Zawodnicy z III lub IV kategorią (lub 

kobiety z II kategorią). * 

C 
20 minut + 10 sekund na 

ruch 
7 30 zł Zawodnicy z V lub bez kategorii. 

 

Zgłoszenia do turnieju dostępne są do 24 lutego w serwisie na chessarbiter lub mailowo na 

adres: mateuszhasterok@wp.pl. Wpłata wpisowego możliwa jest w dniu rozgrywek na sali gry 

lub wcześniej przelewem na konto Fundacji Szachowej im. Adolfa Anderssena.  

Nr konta fundacji: 38 1750 0012 0000 0000 3660 7122 (Bank BNP Paribas) 

Rachunki za wpisowe są możliwe do otrzymania jedynie przy płatności przelewem. Chęć 

otrzymania rachunku należy zgłosić do organizatora przed turniejem – wraz z potwierdzeniem 

wysłania przelewu.  

W imieniu osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonują ich rodzice lub opiekunowie. 

* Organizator dopuszcza przyjęcie do grupy A zawodników z III kategorią szachową z 

rankingiem FIDE. W grupie B możliwy jest udział zawodników z maksymalnie II kategorią 

szachową bez rankingu FIDE oraz z rankingiem poniżej 1300. Ewentualny udział zawodników 

w podanych grupach należy skonsultować z organizatorem.    

3. Harmonogram turnieju  

Sobota: Potwierdzenie na sali gry – 8:15 – 8:50 - Rozpoczęcie turnieju oraz I runda – 9:00  

- Przerwa obiadowa w grupie A po 2 rundach, w grupie B – po 3 rundach oraz w grupie C – po 

4 rundach.  

- Zakończenie turnieju dla grupy C około godziny 16:30.  

Niedziela: runda IV grupy A oraz runda V grupy B o godzinie 10:00.  

- Zakończenie grupy A oraz B planowane około godziny 16:00. 
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4. Nagrody  

Grupa A 

Nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników. I nagroda gwarantowana w 

wysokości 700 zł. Pozostałe nagrody zależą od frekwencji i zostaną podane po 

drugiej rundzie. Przewidujemy również nagrodę rankingową.  

Grupa B 
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, najlepszych juniorów do 14 

lat oraz najlepszej kobiety. 

Grupa C 
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, najlepszych juniorów do 14 

lat oraz najlepszej kobiety. 

 

5. Uwagi końcowe 

W każdej grupie obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz PZSzach.  

Maksymalna liczba uczestników łącznie we wszystkich grupach wynosi 100 osób.  

W grupie A oraz B obowiązuje zapis partii od pierwszego do ostatniego posunięcia. Blankiety 

zapewnia organizator.  

Dopuszczalne spóźnienie na partię w każdej grupie wynosi 15 minut.  

Podczas trwania partii nie można posiadać przy sobie urządzeń elektronicznych 

nieautoryzowanych przez sędziego.  

Turniej A jest zgłoszony do rankingu FIDE w szachach klasycznych.  

Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku zawodnika na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowych informacji o 

przepisach RODO udziela organizator turnieju. 

Podczas turnieju otwarty będzie bufet z napojami i przekąskami.  

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.  

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie. 

Sędzia główny oraz organizator turnieju: Mateusz Hasterok, tel. 536 452 903. 


