Z SZACHAMI PRZEZ POLSKĘ 2012
KARPACZ – MIĘDZYZDROJE – SZKLARSKA PORĘBA - ZAKOPANE
II TURNIEJ SZACHOWY „MIĘDZYZDROJE” 28.04. – 05.05.2012
I. CEL
•
•
•

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Podnoszenie kwalifikacji szachowych, poprzez możliwość udziału w nieodpłatnym szkoleniu, prowadzonym przez
trenerów wielokrotnych mistrzów Polski - STILONU Gorzów Wlkp.
Turystyka w najbardziej znanych polskich uzdrowiskach: Karpacz 19-26.02.2012; Międzyzdroje 28.04.-05.05.2012;
Szklarska Poręba 03-10.06.2012; Zakopane 3-10.11.2012

II. MIEJSCE I TERMIN
Zawody „Międzyzdroje” zostaną rozegrane w OW „STILO” (100 m. od morza), ul. Gryfa Pomorskiego 78.
Termin: 28.04.-05.05.2012. Przyjazd w dniu 28.04.2012 - odprawa techniczna o godz. 20:30.
Oficjalna strona turnieju: www.agencja64.pl

III. ORGANIZATORZY:
•
•
•
•
•

AGENCJA 64 PLUS www.agencja64.pl
Szachowe Nuty Ola Modzelan www.szachowe-nuty.pl
OW „STILO” www.miedzyzdroje-stilo.pl
Klub Szachowy „STILON” www.kszstilon.pl
UKS EL-TUR SP 3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl

IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach:
•
•

Grupa A – zawodnicy posiadający ranking FIDE, oraz ranking PZSzach. min. 1800 – turniej zgłoszony do FIDE
Grupa B – „Pierwszy krok do mistrzostwa” – zawodnicy posiadający ranking PZSzach. max. 1600

Grupy grają na dystansie 9 rund. Rundy pojedyncze rozgrywane będą o godz. 15:00.
Ostatnia runda o godz. 9:00. Zakończenie turnieju o godz. 14:00.
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie. Organizator planuje przeprowadzenie transmisji on-line.
V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Grupa A - wysokość nagród gwarantowana w przypadku udziału min. 70 zawodników
I miejsce
II miejsc
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce

3.000,00 + Puchar
1.500,00
1.000,00
700,00
500,00
400,00
300,00
200,00
150,00
100,00

Grupa B - wysokość nagród gwarantowana w przypadku udziału min. 70 zawodników
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

1.000,00 + Puchar
800,00
600,00
400,00
200,00
100,00

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla najmłodszych.

VI. FINANSOWANIE
Koszt pobytu w Ośrodku Wczasowym „STILO” z wyżywieniem:
525 zł od osoby (7 dni x 75 zł.) – pokoje 2-4 osobowe;
665 zł od osoby (7 dni x 95 zł.) – pokoje jednoosobowe. Wszystkie pokoje z łazienkami i TV.
Dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) udzielamy rabatu.
Wpisowe do turnieju:
Open A: GM, WGM - zwolnieni
IM, WIM – 50 zł.
pozostali – 100 zł.
Open B: 70 zł
Oprócz wpisowego, w turniejach obowiązują aktualne stawki opłaty klasyfikacyjno – rankingowej PZSzach.
Wpłaty należności na konto nr.: 50 1020 5558 1111 1814 1740 0038 – „Szachowe Nuty Ola Modzelan”,
ul. Grabskiego 13/7, 66-400 Gorzów Wlkp., lub gotówką przed odprawą techniczną.
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy nadsyłać e-mailem:
Andrzej Modzelan: anmodz@gmail.com tel. kom. +48-606-92-11-88, tel./fax. +48 957370003
kontakt@agencja64.pl - zawodnicy zagraniczni
Termin zgłoszeń - 31.03.2012 r., po tym terminie wpisowe wzrasta o 25%.
VIII. SPRAWY RÓŻNE
•
•
•
•
•

Śniadania i kolacje – bufet szwedzki
Organizatorzy przewidują przeprowadzenie imprez towarzyszących (blitz, wykład szkoleniowy dla dzieci – Aleksander
Czerwoński i prelekcję dla rodziców – Andrzej Modzelan)
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Miasto Międzyzdroje znane jest jako letnia stolica Polski. Nic więcej nie trzeba chyba dodawać.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

Zachód słońca w Międzyzdrojach

