
WIOSENNY FIDE OPEN 

Wrocław, 20-21.03.2021 
 
1. ORGANIZATORZY 

KS AZS Wratislavia Wrocław 
Fundacja im. Adolfa Anderssena 
 
2. MIEJSCE ROZGRYWEK 

KS AZS Wratislavia, ul. Na Grobli 30-32 Wrocław https://g.page/azswratislavia?share  
 
3. UCZESTNICTWO 

GRUPA A – zawodnicy z rankingiem FIDE min. 1600. 
GRUPA B – zawodnicy z rankingiem FIDE do 1600 lub bez rankingu FIDE  
Do turnieju zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy, którzy są zarejestrowani w klubach szachowych zrzeszonych 
w Polskim Związku Szachowym, posiadający licencję szachową Polskiego Związku Szachowego. 
Osoby nie spełniające tych kryteriów prosimy o wcześniejszy kontakt w celu dopełnienia formalności. 

Zgłoszenia do czwartku 18.03.2021 mailem info@turniejeszachowe.com w serwisach turniejowych: 
Grupa A - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4875529020768256  
Grupa B - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5712704046104576/  
Wpisowe do turnieju wynosi 100 PLN płatne szybkim przelewem podczas zgłoszenia lub przelewem na konto: 
Fundacja im. Adolfa Anderssena nr konta: 38 1750 0012 0000 0000 3660 7122 (Bank BNP Paribas).  
Wpisowe płatne gotówką na sali gry (najpóźniej do 9:30) wzrasta o 20 PLN. 
 
4. SYSTEM ROZGRYWEK 

GRUPA A 
• Systemem szwajcarski, 5 rund. 
• Tempo gry: 60min + 30s/pos. 
• Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. 
• Możliwość zdobycia częściowej normy na I kat.  

GRUPA B 
• Systemem szwajcarski, 7 rund. 
• Tempo gry: 30min + 30s/pos. 
• Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. 
• Możliwość uzyskania II kategorii szachowej,  
dla kobiet normy na I kategorii 

5. NAGRODY 

Nagrody pieniężne dla min. 10% startujących w obu grupach. 
Gwarantowane nagrody dla zwycięzców grup. 
Grupa A: I miejsce – 500 zł 
Grupa B: I miejsce – 300 zł 
Dodatkowo w grupie B przewidujemy nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych. 
 
6. HARMONOGRAM TURNIEJU 

GRUPA A 
sobota, 20.03.2021 

do godz. 9:30 - potwierdzenie udziału 
10.00 – rundy 1 – 3 

niedziela, 21.03.2021 
10.00 – rundy 4 - 5 
ok. 16.00 - zakończenie 

GRUPA B 
sobota, 20.03.2021 

do godz. 9:30 - potwierdzenie udziału 
10.00 – rundy 1 – 4 

niedziela, 21.03.2021 
10.00 – rundy 5 - 7 
ok. 16.00 - zakończenie 

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb 
zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i 
rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych. 

https://g.page/azswratislavia?share
mailto:info@turniejeszachowe.com
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4875529020768256
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5712704046104576/

