
32 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka 
 

Komunikat organizacyjny turnieju nr 1 

 

 

 

CEL IMPREZY: 

- Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. 

- Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka. 

 

ORGANIZATORZY: 
MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Gmina Wrocław,  Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we 

Wrocławiu, Fundacja im. Adolfa Anderssena, MDK Śródmieście Wrocław. 

 

TERMIN: 
10 – 15 sierpnia 2017 r. 

 

MIEJSCE GRY: 
Nowa hala gimnastyczna Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, ul. Reja 3. 

 

STRONA TURNIEJU: 

http://festiwalszachowy.wroclaw.pl/  

 

UPRAWNIENI DO GRY:  
Grupa A – SMERFY: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2009 lub młodsze), 

Grupa B – MŁODZICY: zawodnicy do lat 12 (urodzeni w roku 2005 lub młodsi),  

Grupa C – JUNIORZY: zawodnicy do lat 16 (urodzeni w 2001 lub młodsi). 

 

SYSTEM ROZGRYWEK:  
Grupa A – SMERFY – system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry: 60 minut na partię + 30 sekund 

na posunięcie. 

Grupa B – MŁODZICY, Grupa C – JUNIORZY – system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry: 90 

minut na partię + 30 sekund na posunięcie. 

Turnieje B i C zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. 

 

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW: 
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. We wszystkich grupach obowiązuje 

prowadzenie zapisu posunięć. O zajętym miejscu decyduje: liczba zdobytych punktów, średni Bucholtz, 

pełny Bucholtz, progres, liczba zwycięstw, ranking uzyskany. 

Zawodnik może się spóźnić na rundę 15 minut. 

 

WARUNKI FINANSOWE: 
Wpisowe do turnieju wynosi 90 zł w grupach B i C, 60 zł w grupie A; w tym zawarta jest opłata 

klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2017 oraz Europy i Świata z roku 2016 w 

szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego. 

 

NAGRODY:  
Szczegółowe informacje o wysokości nagród zostaną podane do końca marca 2017. 

W grupie A najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec z Dolnego Śląska zdobywają prawo do bezpłatnego 

udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec do lat 8 w Sebnitz 8-14.10.2017. 

 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia na adres mailowy: biuro@festiwalszachowy.wroclaw.pl  lub poprzez formularz zgłoszeniowy 

na stronie: www.festiwalszachowy.wroclaw.pl/zgloszenia/ .Termin zgłoszeń: 4.08.2017. 

 

mailto:biuro@festiwalszachowy.wroclaw.pl
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TERMINARZ: 
 

9.08, środa: 

18.00 – 22.00 – możliwy przyjazd zawodników i rejestracja. 

 

10.08, czwartek:  
10.00 – 15.00 – rejestracja zawodników oraz opłacenie wpisowego, 

15.00 – odprawa techniczna, 

15.45 – uroczyste otwarcie turnieju, 

16.00 - I runda. 

 

11.08, piątek: 
10.00 – II runda, 

16.00 - III runda. 

 

12.08, sobota: 
10.00 - IV runda, 

16.00 - V runda. 

 

13.08, niedziela: 

16.00 – VI runda. 

 

14.08, poniedziałek: 

10.00 – VII runda, 

16.00 – VIII runda. 

 

15.08, wtorek: 

10.00 – IX runda, 

ok. 15.00 – uroczyste zakończenie turnieju. 

 

ZAKWATEROWANIE: 

Oferujemy zakwaterowanie w akademiku, oddalonym o około 150 metrów od sali gry. Ceny: pokój 2,3 

osobowy – 50 zł /osobodzień, pokój 1-osobowy – 80 zł/osobodzień. 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 

- W dniach 6-9.08.2017 we Wrocławiu odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i 

błyskawicznych- serdecznie zapraszamy!  

- Turniej szachów błyskawicznych o Puchar firmy www.GRAMYwPLANSZOWKI.pl – niedziela 

13.08.2017 – rozpoczęcie o godz. 9.30  (13 rund, tempo gry 3’+2”/pos., I miejsce – 300 PLN).  

- Dla zainteresowanych – wycieczka statkiem po Odrze oraz zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem  

(obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, termin do uzgodnienia z zainteresowanymi). 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
- Obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i 

Multikinem. 

- W czasie turnieju prowadzona będzie transmisja internetowa partii. 

- Kontakt z organizatorem: Robert Korpalski - email: robert.korpalski@wp.pl, tel. 606 812 885. 

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji. 
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