II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY
O MISTRZOSTWO GMINY KOŚCIELEC 2018
ORGANIZATORZY:
Uczniowski Klub Sportowy „Kiełbaska” w Kościelcu, Urząd Gminy w Kościelcu, ZSRCKU
w Kościelcu, Szkoła Podstawowa w Kościelcu.
CELE TURNIEJU
Popularyzacja sportu szachowego. Integracja środowisk szachowych. Zdobycie rankingu ELO
i wyższych kategorii szachowych.
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 14.02.2018 r. (środa) - 18.02.2018 r. (niedziela). Grupa C od
14.02.2018 r. (środa) do 15.02.2018 r. (czwartek). Odprawa techniczna odbędzie się w miejscu
rozgrywek, na auli, 14.02.2018 r. (środa) o godz. 10.00. I runda godz. 11.00 w Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ul. Kościelna 2.
ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie w internacie 13.02.2018 r. (wtorek) od godz. 16.00 – 20.00 lub 14.02.2018 r. (środa).
Internat ZSRCKU w Kościelcu (ok. 30 m od sali gry) - 20 zł/1 nocleg/1 osoba, cena pokoju
jednoosobowego 40 zł. W internacie pokoje 1,2,3 i 4 osobowe ze wspólną łazienką. Inne miejsca
noclegowe na terenie gminy Kościelec – pokoje z łazienkami (uczestnicy turnieju dokonują rezerwacji
w tych lokalach – ceny wynegocjowane na turniej szachowy):
Zajazd Pod Dyliżansem (ok. 100 m od sali gry) - 30 zł/1 nocleg/1 osoba, tel.603967485.
Zajazd Złotogórski, Daniszew 88 - 50 zł/1 nocleg/1 osoba, tel. 605427386, 721769676.
Zajazd EUROPA, Dąbrowice Stare 94 - 60 zł/1 nocleg/1 osoba, tel 63262777, 603075505.
BAJADA, Białków Górny 44A - 60 zł/1 nocleg/1 osoba tel. 661250784.
WYŻYWIENIE
Internat ZSRCKU w Kościelcu ul. Kościelna 2.
Całodzienne wyżywienie - 22 zł/1 dzień. Koszt samego obiadu 11 zł.
GRUPY TURNIEJOWE
Grupa A: zawodnicy z rankingiem większym lub równym 1800 lub ELO.
Grupa B: zawodnicy z rankingiem 1400 i 1600.
Grupa C: zawodnicy z rankingiem mniejszym lub równym 1250.
WPISOWE
Grupa A - 100 zł (w tym opłata FIDE).
Grupa B - 50 zł (w tym opłata rankingowa).
Grupa C - 30 zł (w tym opłata rankingowa).
NAGRODY
Grupa A: I miejsce - 1000, II miejsce 700 zł, III miejsce 300 zł, nagrody rzeczowe za miejsca IV-X
oraz puchar i nagroda dla najlepszego zawodnika z gminy Kościelec lub UKS Kościelec. Nagroda dla
najlepszej kobiety. Nagroda dla najstarszego zawodnika turnieju.
Grupa B: I miejsce 300 zł, nagrody rzeczowe za miejsca II i III oraz puchar i nagroda dla najlepszego
zawodnika z gminy Kościelec lub UKS Kościelec.
Grupa C: I miejsce 100 zł, nagrody rzeczowe za miejsca II i III oraz puchar i nagroda dla najlepszego
zawodnika z gminy Kościelec lub UKS Kościelec.
Puchary za miejsca I-III w każdej grupie.
Uwaga! Ilość i wartość nagród może ulec zwiększeniu.
SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski lub kołowy (w przypadku małej liczby zawodników w grupie) na dystansie 9
rund, po 2 rundy dziennie, oprócz ostatniego dnia - 1 runda. Grupa C - 2 dni od 14.02.2018 r. (środa)
do 15.02.2018 r. (czwartek).
Tempo gry:
W grupach A i B 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od
początku partii. W grupie C tempo umożliwiające zdobycie IV kat. szachowej
(30 min/partię/zawodnika lub 15 min + 10 s.).

TERMINARZ
Zakwaterowanie 13.02.2018 r. (wtorek) lub 14.02.2018 r. (środa).
Odprawa techniczna 14.02.2018 r. (środa), godz. 10.00.
GRUPY A i B
RUNDA 1..........14.02.2018 r. (środa), godz. 11.00.
RUNDA 2..........14.02.2018 r. (środa), godz. 16.00.
RUNDA 3..........15.02.2018 r. (czwartek), godz. 09.00.
RUNDA 4..........15.02.2018 r. (czwartek), godz. 15.00.
RUNDA 5..........16.02.2018 r. (piątek), godz. 09.00.
RUNDA 6..........16.02.2018 r. (piątek), godz. 15.00.
RUNDA 7..........17.02.2018 r. (sobota), godz. 09.00.
RUNDA 8..........17.02.2018 r. (sobota), godz. 15.00.
RUNDA 9..........18.02.2018 r. (niedziela), godz. 09.00.
GRUPA C
RUNDA 1..........14.02.2018 r. (środa), godz. 11.00.
RUNDA 2..........14.02.2018 r. (środa), godz. 12.30.
RUNDA 3..........14.02.2018 r. (środa), godz. 14.00.
RUNDA 4..........14.02.2018 r. (środa), godz. 16.00.
RUNDA 5..........15.02.2018 r. (czwartek), godz. 09.00.
RUNDA 6..........15.02.2018 r. (czwartek), godz. 10.30.
RUNDA 7..........15.02.2018 r. (czwartek), godz. 12.00.
RUNDA 8..........15.02.2018 r. (czwartek), godz. 15.00.
RUNDA 9..........15.02.2018 r. (czwartek), godz. 16.30. Zakończenie godz. 18.00.
Zakończenie turnieju 18.02.2018 r. (niedziela), godz. 14.00. Grupa C 15.02.2018 r. (czwartek), godz.
18.00.
Kolacja we wtorek 19.00 – 20.30.
Posiłki w pierwszy dzień (środa): śniadanie 8.00-9.00, obiad 14.30-15.30, kolacja 19.30-20.30.
Pozostałe dni: śniadanie 7.45-8.45, obiad 13.00-14.00, kolacja 18.30-19.30.
ZGŁOSZENIA do 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
W zgłoszeniu proszę podać na adres dostrowski@op.pl: nazwisko i imię, klub, datę urodzenia,
kategorię, ranking, grupę turniejową (A, B, lub C), zapotrzebowanie na zakwaterowanie i wyżywienie
oraz imię i nazwisko zgłaszającego, email i nr telefonu. Zamawiając zakwaterowanie dokładnie
określić „od kiedy do kiedy”, np. „od środy od śniadania do niedzieli do obiadu”. Zgłoszenia bez
podania wymaganych danych, zawartych w komunikacie, nie są ważne. Ponadto zwracamy się z
prośbą do osób, które po dokonaniu zgłoszenia zrezygnują z udziału w turnieju o informację o
rezygnacji.
Dodatkowo prosimy (w miarę możliwości) o zgłoszenie przez stronę chessarbiter.
INNE
Turniej blitza – piątek, 19.30. Zwiedzanie pałacu – sobota, 13.45.
Msza Św. niedzielna – sobota, 19.30.
USTALENIA KOŃCOWE
Opiekę wychowawczą, dzieci i młodzieży do lat 18, podczas zawodów sprawują opiekunowie
poszczególnych zawodników. Za zdolność szachistów do startu w turnieju oraz ubezpieczenie
odpowiedzialni są opiekunowie, szkoły lub kluby ich delegujące. Biuro zawodów będzie w świetlicy
internatu. Szczegółowych informacji udziela Dariusz Ostrowski, tel. 609 004 247, dostrowski@op.pl.
W szczególnych przypadkach, np. w przypadku małej liczby zawodników w grupie, nieparzystej ilości
zawodników, organizator zastrzega sobie prawo doboru do poszczególnych grup po wstępnej
konsultacji z zawodnikiem/opiekunem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem rozstrzyga organizator.

