
WARUNKI UCZESTNICTWA:

Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych szachistów. 
Do udziału w turnieju należy się zgłosić poprzez stronę www.chessarbiter.com/

Zakładana liczba uczestników: 170 osób. 
Ostateczną liczbę zawodników zatwierdza Organizator.

OPŁATA STARTOWA:
· 50 zł dla uczestników Festiwalu
· 100 zł dla osób spoza Festiwalu
Płatne do dnia 18.08.2022r. na konto Śląskiego Związku Szachowego:
97 1600 1462 1019 5563 7000 0001
Tytułem: wpisowe do turnieju MOKATE, imię i nazwisko.
(wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi).

NAGRODY:
Pula nagród pieniężnych wynosi ponad 7 640 zł
I miejsce: 1990 zł
II miejsce: 1300 zł
III miejsce: 900 zł
IV miejsce: 700 zł
V miejsce: 500 zł
VI miejsce: 300 zł
Nagrody wśród kobiet:
I miejsce: 700 zł
II miejsce: 500 zł
III miejsce 300 zł
Najlepszy junior do lat 12: 150 zł
Najlepsza juniorka do lat 12: 150 zł
Najlepszy zawodnik powyżej 55 lat: 150 zł

UWAGI KOŃCOWE
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich i błyskawicznych.
Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie turnieju są ostateczne.

W czasie trwania zawodów uczestnicy niepełnoletni powinni przebywać pod opieką dorosłych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, a w trakcie trwania turnieju 
do sędziego.

Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna 
i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia.
Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.

Nagrody produktowe firmy MOKATE:
Klasyfikacja generalna: 1-20 miejsce
Klasyfikacja kobiet: 1-10 miejsce
Dla najlepszych chłopców i dziewcząt:
do lat 18, 16, 14, 12, 10
Dla najlepszego w klasyfikacji rankingu FIDE
włącznie do 2200, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200,
bez rankingu FIDE

mokate.com
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Otwarcie turnieju godz. 10:00 

przerwa obiadowa po 7. rundzie 

Zakończenie ok. godz. 15:30  

 
 

ORGANIZATOR: 

Firma MOKATE Sp. z o.o 

Śląski Związek Szachowy 

Miasto Ustroń 

Dom  Kultury  "Prażakówka" 
ul. Daszyńskiego 28 

Ustroń  

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

system szwajcarski, 9 rund: 

3 rundy x 5 min 

3 rundy x 10 min 

3 rundy x 15 min 

 

 

TURNIEJ
przy kawie

Nagroda główna:


