
        XI turniej szachowy „Daj Mata Chorobie!” 

                     na rzecz pacjentów  

        z chorobami układu krwiotwórczego 

 

Organizator:  Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”  

Partner:  Małopolski Związek Szachowy 
Partner Wspierający: Roche Polska 
 
1. Cele turnieju: 

 Pozyskanie daru - jakim jest krew - dla ratowania zdrowia i życia pacjentów 
z chorobami układu krwiotwórczego. 

 Popularyzacja gry w szachy. 
 
2.    Termin:  
         Turniej zostanie rozegrany 13 kwietnia 2019 r.  
         Odprawa techniczna o godz. 930 
  
3.    Miejsce: 
        Kraków, hala Wisły - ul. Reymonta 20, sala W40 (I piętro, Centrum  Obywatelskie) 
        wejście do hali Wisły: "E" - z boku budynku od strony Parku Jordana 
        parking przed budynkiem od strony Błoń lub ul. Reymonta (w sobotę bezpłatny) 

 
4. Warunki uczestnictwa: 

 W miejsce wpisowego, warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest 
okazanie zaświadczenia o oddaniu krwi na rzecz pacjentów z chorobami układu 
krwiotwórczego na hasło „Daj Mata chorobie” lub aktualnej legitymacji 
Honorowego Krwiodawcy. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku i na 
stronie Stowarzyszenia „Przebiśnieg” www.przebisnieg.org   

 Za zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat lub z różnych przyczyn nie 
mogą oddać krwi, mogą to zrobić inne osoby, np. ktoś z rodziny lub przyjaciół. 

 
 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, do turnieju zostanie przyjętych 

pierwszych 40 zawodników. 
  
5. Zgłoszenia uczestnictwa w turnieju przyjmuje p. Jan Zapała 

 telefonicznie pod nr: 18 331 05 37,  kom. 666 046 653 
 pocztą elektroniczną: janmar25@wp.pl  
 www.chessarbiter.com/ 

 Ostateczny termin wpływu zgłoszeń do 10 kwietnia 2019 r 
 
6. System kojarzenia:   
 szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry 15 min. dla zawodnika. 



7. Nagrody: pieniężne (w PLN) 
  

Klasyfikacja generalna Juniorzy do 18 lat Kobiety 
Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda 

I 
II 
III 

IV - V 

400,00 
250,00 
150,00 
50,00 

I 
II 
III 

200,00 
100,00 
50,00 

I 
II 
III 

200,00 
100,00 
50,00 

Młodzież do 25 lat bez kategorii szachowej: 
I nagroda - 150 zł;  II nagroda - 100 zł;  III nagroda - 50 zł  

  
Zwracamy się z serdecznym apelem do szachistów: połączmy przyjemne z pożytecznym! 
Rywalizację sportową przy grze w szachy połączmy z ratowaniem chorych - niech 
zmagania o zwycięstwo na szachownicy wspomagają walkę o życie pacjentów 
z chorobami układu krwiotwórczego. Przyłączając się do tej batalii, każdy z Was staje się 
zwycięzcą! 

Dajmy MATA chorobie! 

Akcja zbiórki krwi będzie trwała do 30 kwietnia 2019 r. (codziennie z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt). Krew można oddać w punktach krwiodawstwa w zależności od miejsca 
zamieszkania, koniecznie z zaznaczeniem, iż przeznaczona jest ona na rzecz pacjentów 
z chorobami układu krwiotwórczego, na hasło „Daj Mata chorobie”: 

 w Krakowie, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
przy ul. Rzeźniczej 11, przy ul. Wielickiej 265 oraz na os. Na Skarpie 66a,  

    w każdym mieście powiatowym.  
 

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rckik.krakow.pl   
  

7. Postanowienia końcowe:  
 Gramy zgodnie z obowiązującym kodeksem szachowym. 
 Nagrody nie będą łączone, np. junior zajmując I miejsce w generalnej klasyfikacji 

otrzymuje główną nagrodę, a nagrody w klasyfikacji juniorów przesuwają się  
o jedno miejsce, tzn. drugi junior otrzymuje I nagrodę, trzeci II nagrodę itd. Tak 
samo w przypadku kobiet. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu na Turniej oraz zastrzegają sobie 
prawo do interpretacji regulaminu.  

 Uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem, a zgłaszając się 
do turnieju, akceptują go wraz z klauzulami o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych. 

 Nagroda nie odebrana przechodzi do dyspozycji Organizatorów. 
 

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W TURNIEJU 
www.przebisnieg.org                                                www.mzszach.krakow.pl 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”  

jest Organizacją Pożytku Publicznego 
Pomóż nam pomagać innym! - przekaż swój 1 % - KRS: 0000344487 


