KARPACZ III – CHESS OPEN 2014
8 - 15.11.2014
I. CEL
v Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych i podnoszenie kwalifikacji szachowych
v Turystyka górska
II. MIEJSCE I TERMIN
v Zawody „Karpacz III – Chess Open” zostaną rozegrane w Kompleksie „Królowa Karkonoszy” ul.
Konstytucji 3-go Maja 22, 58-540 Karpacz, w terminie 8 – 15.11.2014 r. Przyjazd w dniu 8.11.2014 odprawa techniczna o godz. 20:30. Oficjalna strona turnieju: www.agencja64.pl
W tym samym
czasie w Karpaczu, w Hotelu „Mieszko” odbywać się będą Półfinały Mistrzostw Polski
Juniorów.
III. ORGANIZATORZY:
v AGENCJA 64 PLUS www.agencja64.pl
v Klub Szachowy „STILON” www.kszstilon.pl
v 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, lub ranking PZSzach. min. 1800 – turniej zgłoszony do
FIDE
Grupa B – „Pierwszy krok do mistrzostwa” – zawodnicy bez rankingu FIDE, posiadający ranking
PZSzach. max. 1600

Grupy grają na dystansie 9 rund. Rundy będą rozgrywane o godz. 15:00. Podwójne rundy w dn. 10.11. i
12.11.2014 (godz. 9.00 i 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
v I miejsce - 3.000,00 Gwarantowane.
v Wysokość pozostałych nagród zostanie podana po odprawie technicznej.
v Nagrody otrzymuje 15% uczestników.
Grupa B – Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
VI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
v
v
v
v
v

Wykład szkoleniowy „Poczet królów i książąt szachowych” – IM Aleksander Czerwoński
Spotkanie z Vice-Prezesem PZSzach ds. Młodzieżowych Andrzejem Modzelanem
Turniej szachów błyskawicznych
Konkurs rozwiązywania zadań szachowych (nagrody rzeczowe)
Turniej kloca (nagrody rzeczowe)

VI. FINANSOWANIE
v Koszt pobytu w Hotelu „Królowa Karkonoszy” z wyżywieniem (wszystkie pokoje z łazienkami i TV) :
539 zł od osoby (7 dni x 77 zł) – pokoje 2-4 osobowe - do pokoju 1-osobowego dopłata 30 zł za dobę
v Dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) udzielamy rabatu.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata wpisowego.

UWAGA! Organizator wystawia rachunki maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.
v Wpisowe do turnieju:

Open A:
Open B:

GM, WGM - zwolnieni
IM, WIM – 60 zł (zwolnieni z opłaty OR PZSzach)
pozostali – 120 zł.
60 zł.

v Oprócz wpisowego, w turniejach obowiązują aktualne stawki opłaty rankingowej PZSzach.
v Wpłaty należności na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 lub gotówką na
sali gry.
VII. ZGŁOSZENIA
v Zgłoszenia do udziału w zawodach należy nadsyłać e-mailem:
Waldemar Gałażewski: w.galazewski@gmail.com tel. +48-600-952-587 po godz. 16:00
kontakt@agencja64.pl - zawodnicy zagraniczni
Termin zgłoszeń - 26.10.2014
VIII. SPRAWY RÓŻNE
v
v
v
v

Śniadania i kolacje – bufet szwedzki
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Kompleks „Królowa Karkonoszy” w Karpaczu nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. Na terenie
Karpacza, oraz pobliskiej Jeleniej Góry - znajdują się placówki opieki medycznej.

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

Śnieżka (1602 m n.p.m.)

