
IX MIĘDZYNARODOWE  
MISTRZOSTWA KRAKOWA  

W SZACHACH 
16 -17.06.2018

www.chessincracow.com

ORGANIZATORZY

  o TS Wisła Kraków

  o Urząd Marszałkowski w Krakowie

MIEJSCE GRY

  o Stadion im.Henryka Reymana w Krakowie,  
ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków

 
Wejście od strony SEKTORA - LE

GRUPY  TURNIEJOWE
OPEN A FIDE – Bez ograniczeń 
OPEN B FIDE – Juniorzy do lat 15 (ur. ≤ 2003)
OPEN C FIDE – Juniorzy do lat 13 (ur.≤ 2005)
OPEN D FIDE – Juniorzy do lat 11 (ur.≤ 2007)
OPEN E FIDE – Juniorzy do lat 9 (ur.≤ 2009)
OPEN F FIDE – Juniorzy do lat 7 (ur.≤ 2011)

WPISOWE
OPEN A - 50 PLN – zgłoszony do FIDE
OPEN B, C, D - 40 PLN – zgłoszone do FIDE
Grupa E,F – 30 PLN

SYSTEM / TERMINARZ ROZGRYWEK

  o OPEN A, B, C, D  FIDE - system szwajcarski,  
9 rund, tempo gry: 15 min + 10s/ruch

  o OPEN E, F - system szwajcarski, 
9 rund, 16-17.06.2018, tempo gry: P’30

TURYSTYCZNY KRAKÓW:
Zamek Królewski na Wawelu - rezydencja królewska 
o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu 
Wawelskim w Krakowie o powierzchni 7040 m²

Kościół Mariacki - jeden z największych i najważniejszych 
kościołów w Polsce, wybudowany w stylu gotycki w XIV i XV
wieku i usytuowany w samym sercu miasta na krakowskim 
rynku.

Droga Królewska zaczyna się w kościele św. Floriana przy 
Placu Matejki, gdzie Rektor wraz z Senatem Uniwersytetu witali 
niegdyś nowego króla. Przechodzi następnie obok Barbakanu i 
resztek dawnych fortyfikacji miejskich i poprzez główną bramą 
wjazdową – Bramę Floriańską – wkracza w obręb Starego
Miasta.

Więcej informacji na www.krakow.pl

Kąpielisko Kryspinów - www.kryspinow.com.pl

Aquapark Kraków - www.parkwodny.pl

ORGANIZATORZY:

SPONSORZY:



NAGRODY

OPEN A (nagrody netto):

I II III IV V VI

1800 1200 800 500 400 200

Nagrody rzeczowe w grupach rankingowych
(2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 1400)

dla najlepszych
Najlepsza kobieta 300 PLN

(Min. 3 kobiety)

OPEN B:

I II III

600 400 200

Najlepsza juniorka 200 PLN
(Min. 3 kobiety)

W grupach B,C,D,E nagrody rzeczowe  
dla 5 najlepszych juniorów i juniorek osobno.
Dodatkowo we wszystkich grupach puchary i dyplomy.

ZAKWATEROWANIE
Miasteczko Studenckie AGH (250 m od sali gry).  
Ceny dotyczą pokoi z Internetem (bez posiłków).

Wersja STANDARD (hostel, łazienka/4 pokoje):
Pokój jednoosobowy - 60 zł/doba
Pokój dwuosobowy - 80 zł/doba
Pokój trzyosobowy - 105 zł/doba

Wersja KOMFORT (hostel):
Pokój dwuosobowy w Studio (2 pokoje dwuosobowe z łazienką 
na dwa pokoje oraz aneksem kuchennym) - 95 zł/doba
Pokój jednoosobowy, łazienka - 75 zł/doba

Wersja PREMIUM (hostel):
Pokój dwuosobowy w Studio (2 pokoje dwuosobowe z łazienką 
oraz aneksem kuchennym,TV, lodówka) - 140 zł/doba [560 
zł/4 dni]
Pokój jednoosobowy, łazienka - 100 zł/doba [400 zł/4 dni]

ZGŁOSZENIA
Opłaty należy wnosić na konto:

TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22,
30-059 Kraków Alior Bank Kraków

Nr konta 84 2490 0005 0000 4600 6668 4280

Potwierdzenie/skan wpłaty należy przesyłać w terminie do dnia 
12.06.2018 roku na adres:

TS Wisła Kraków
szachy@tswisla.pl
Tel. 668 176 060

Rezerwacja miejsc noclegowych po wpłacie wpisowego

ZGŁOSZENIE powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię, 
ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub, informacje 
o zakwaterowaniu

INFORMACJE DODATKOWE

  o Po przyjeździe zawodnicy obowiązkowo zgłaszają się 
do biura zawodów na sali gry. Biuro zawodów będzie 
czynne w dniu 16.06.2018 od godz. 08.30

  o Opłata startowa nie podlega zwrotowi

  o Bezwzględnie w przypadku zgłoszenia i opłaty 
wpisowego po terminie wpisowe wzrasta o10 zł.

  o Grupy zorganizowane (+10 zawodników 
otrzymują zniżkę wpisowego 20% – opłacone 
jednym przelewem za wszystkich)

  o W turniejach można podwyższyć kategorie szachową 
maksymalnie do IV.

  o Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt 

  o Każdy uczestnik opłacający wpisowe wyraża zgodę 
na utrwalanie i publikacje ich wypowiedzi w formie 
wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań 
filmowych wykorzystywanych przez prasę, telewizję, 
radio i internet a także na przetwarzanie danych 
osobowych i wizerunku Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 
Wycofanie zgody jest jednocześnie rezygnacją 
z udziału w turnieju.

  o W czasie turnieju odbędzie się relacja online wraz 
z komentarzem i nagrodami  
Komentarz online: Dawid Czerw  
na kanale: wislakrakow_szachy w serwisie Twitch.

  o Ostateczna interpretacja regulaminu należy 
do organizatora.

PATRONI MEDIALNI:


