
IX RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY  
1. Organizatorzy  - MDK Śródmieście Wrocław , MUKS MDK Śródmieście Wrocław. 

2. Termin i miejsce rozgrywek 21 kwietnia 2018 (sobota) MDK Śródmieście Wrocław, ul. Dubois 5.  

3. Uczestnictwo  
W turnieju może wziąć udział rodzina składająca się ze spokrewnionych osób –  
co najmniej jednego dorosłego i co najmniej jednego dziecka (do lat 18).  
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na chessarbitrze lub na adres mwmarta1@gmail.com 
Liczba uczestników ograniczona do 80 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. System rozgrywek  
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim (indywidualnie) na dystansie 7 rund.  
Zawodnicy z jednej rodziny nie będą ze sobą kojarzeni.  
Tempo gry: 15 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii.  
Do klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą wyniki trzech najlepszych zawodników z rodziny w tym co 
najmniej jednego dziecka i co najmniej jednego dorosłego. Będzie prowadzona klasyfikacja dla rodzin 
dwuosobowych (dorosły plus dziecko). 

5. Nagrody  
Dla 6 pierwszych rodzin pamiątkowe dyplomy. Dla 3 pierwszych rodzin puchary i nagrody pieniężne o wartości:  
I miejsce co najmniej 200 zł, kolejne w zależności od ilości uczestników podane zostaną najpóźniej po 3 rundzie 
Klasyfikacja rodzin dwuosobowych - I miejsce puchar i nagroda pieniężna o wartości 100 zł  
Trzech najlepszych zawodników w turnieju otrzymuje bony upominkowe do Galerii Dominikańskiej. Pierwsza 
nagroda o wartości 100 zł. Nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika turnieju. 

6. Wpisowe do turnieju wynosi 35 zł od rodziny  
7. Program rozgrywek Sobota 21.04.2018 
9:00 – 9:45 - zapisy, potwierdzenie udziału 10:00 – ok. 14:00 – rundy I – VII ok. 14:15 – zakończenie turnieju  
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