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KOMUNIKAT: 

 

XII Kongres dr Jana Zukertorta 

 

1. Organizatorzy: 

 MUKS MDK Śródmieście Wrocław, 

 Centrum Kreatywności TALENT. 

 

2. Termin i miejsce: 

07-08.12.2019  (sobota i niedziela), Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu, 

ul. Jedności Narodowej 117 

 

3. Uczestnictwo: 

W Kongresie uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki: 

-  Grupa A - do 18 lat (ur. w roku 2001 lub później) 

- Grupa B - do 14 lat (ur. w roku 2005 lub później) 

- Grupa C - do 11 lat (ur. w roku 2008 lub później) 

- Grupa D - do 8 lat (ur. w roku 2011 lub później) 

- Grupa OPEN – bez ograniczeń  

 

Zgłoszenia za pomocą formularza na stronie chessarbiter.com do 6.12.2019 godz. 

22:00.  

 

4. Wielobój dr Jana Zukertorta: 

W ramach XII Kongresu Zukertorta odbędzie się Pięciobój - patent Krzysztofa 

Krupy:  

I  turniej szachowy,  

II konkurs rozwiązywania kompozycji szachowych,  

III turniej Darta,  

IV konkurs zagadek logicznych, 

V quiz muzyczny. 

 

5. System rozgrywek: 

Kongres przeprowadzony zostanie z podziałem na grupy: 

- Grupa A - do 18 lat (ur. w roku 2001 lub później) 

- Grupa B - do 14 lat (ur. w roku 2005 lub później) 

 



- Grupa C - do 11 lat (ur. w roku 2008 lub później) 

- Grupa D - do 8 lat (ur. w roku 2011 lub później) 

- Grupa OPEN – bez ograniczeń  

 Tempo gry - 30 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii. 

 Ilość rund we wszystkich grupach od A do D oraz OPEN - 7. 

 

6. Nagrody: 

Puchar XII Kongresu. dla zwycięzcy wieloboju w każdej grupie. 

Medale dla zwycięzców oraz za II i III miejsce turnieju szachowego we wszystkich 

grupach a także dla najlepszej zawodniczki. 

W grupie A i B za miejsca 1 - 5 nagrody pieniężne, I nagroda - 200 PLN. Pozostałe 

nagrody podane zostaną po III rundzie. 

W grupie C,D i OPEN nagrody, upominki rzeczowe i dyplomy za miejsca 1-5 i dla 

najlepszej zawodniczki. 

Tradycyjne  dwa „Zukertorty” dla wszystkich uczestników. 

 

7. Wpisowe: 

Wpisowe do imprezy wynosi 30 PLN, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia (do 

6.12.2019 do 22:00). Zgłoszenie w dniu turnieju - 35 PLN. 

Medaliści Mistrzostw Polski w szachach klasycznych, szybkich lub błyskawicznych 

nie płacą wpisowego. 

 

8. Program zawodów: 

sobota,07.12.2019 

9.00 –    9.55  - potwierdzenie udziału, zgłoszenia 

10.10    - Uroczyste otwarcie 

10.30  I runda 

11.30  II runda 

12.30  III runda 

13.30  IV runda 

14.30  Quiz muzyczny oraz turniej Darta 

Niedziela 08.12.2019 

10.00  V runda 

11.00  Quiz matematyczny i kompozycje szachowe 

12.00  VI runda 

13.00  VII runda 

14.30  zakończenie turnieju 

 

9. Postanowienia końcowe: 

   W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dotyczące szachów szybkich. 

 Można zdobyć IV i V kategorię szachową. 

 


