
 GAME OVER X                        
 

Szkoła Szachowa Szachnet zaprasza na turniej z cyklu GAME OVER. 
Zawody odbędą się w dniach 10-11 lutego 2018  

w Hotelu Politański*** w Rybniku przy ulicy Sosnowej 5. 
 

 

CEL IMPREZY 
 

Promocja szachów, zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży. 

Podwyższenie lub zdobycie rankingu międzynarodowego - Elo. 

Umożliwienie zdobycia kategorii szachowej od V do II.                                                                 

Wypełnienie norm na kategorie centralne. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund 

z tempem gry: 60’+30’’z podziałem na dwie grupy turniejowe.  

Każda z grup jest zgłoszona do klasyfikacji rankingowej Fide. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

� W grupie A mogą brać udział zawodnicy posiadający ranking od 1701 do 2199 Elo 

(Udział zawodników z rankingiem poniżej 1700 Elo przy wpisowym w kwocie 100 zł) 

� W grupie B mogą brać udział juniorzy i seniorzy z rankingiem od 0 do 1700 Elo 

� Opłacenie wpisowego w dniu rozpoczęcia turnieju do godziny 9.30 

� Dokonanie zgłoszenia na stronie chessarbiter.com, emailem na                          

info@szachnet.pl, telefonicznie pod 504407251 do dnia 4.II.2018. 

  Przy zgłoszeniu po terminie opłata wpisowa wzrasta do 100 zł. 

 

 

HARMONOGRAM TURNIEJU 

Sobota       10.II. 2018 

1. Runda     godz.  10.00 – 13.00 

2. Runda    godz.  13.30 – 16.30 

3. Runda    godz.  16.45 – 19.45 

Niedziela  11.II. 2018 

4. Runda    godz.  10.00 – 13.00 

5. Runda    godz.  13.30  - 16.30 

Zakończenie turnieju około godz.  17.00 

 

 

 



TABELA GRUP TURNIEJOWYCH 

 

Turniej Ranking Elo  Tempo gry 

Wpisowe 

łącznie z 

opłatą K-R 

Nagrody i wyróżnienia 

Grupa A 1701 - 2199  

1h + 30 

sekund za 

każdy ruch 

70 zł  

I. Miejsce 600 zł + puchar  

- nagroda gwarantowana 
Minimum 5 nagród pieniężnych. 

Nagrody rzeczowe w grupie 

rankingowej 1701 – 1900 + dyplomy 

Grupa B 0 - 1700  70 zł  

I. Miejsce 500 zł + puchar  

- nagroda gwarantowana 
Minimum 5 nagród pieniężnych. 

Dla najlepszych juniorów (juniorek) do 

lat 10, 12, 14 sprzęt elektroniczny. 

 Dodatkowo nagrody rzeczowe za II i III 

miejsce w każdej grupie + dyplomy 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Miasto Rybnik znajduje się na terenie parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”. Na terenie parku można korzystać z wielu szlaków pieszych i rowerowych, dzięki którym można 
podziwiać walory przyrodnicze i kulturowe objętego nim obszaru. W Rybniku można zwiedzić neogotycką 
Bazylikę pw. Św. Antoniego Padewskiego, z której wieży widokowej można podziwiać piękną panoramę 
miasta. Ciekawym miejscem do odwiedzin jest także założona w 1792 roku, jedna z najstarszych kopalni 
węgla kamiennego na Śląsku – Kopalnia Ignacy. Kinomanom Rybnik oferuje dwa centra handlowe z dwoma 
multipleksami.   Więcej informacji o Rybniku można znaleźć na www.rybnik.eu 

Sala gry mieści się w Hotelu Politański***, który znajduje się w spokojnej okolicy otoczonej lasem nieopodal 
pięknego zalewu. Ze stacji PKP Rybnik Główny kursują autobusy miejskie linii: 18,19 oraz 311, którymi można 
dojechać w 8 minut pod miejsce gry (przystanek PARUSZOWIEC – PIASKI MIKOŁOWSKA). Hotel znajduje się 
w odległości 9 km od autostrady A1 (zjazd: Rybnik, Ruda Śląska DW 925) oraz 20 km od autostrady A4 (zjazd: 
Rybnik, Gliwice DK 78). Do dyspozycji uczestników są komfortowe pokoje z łazienkami oraz tv, 
monitorowany parking, restauracja oraz całodobowy bar. W hotelu można korzystać z bezprzewodowej sieci 
internetowej. 

Cennik noclegów za dobę ze śniadaniem 

Pokój jednoosobowy     130 zł   

Pokój dwuosobowy standard  170 zł   Pokój dwuosobowy studio        200 zł  

Pokój trzyosobowy        260 zł   Pokój czteroosobowy         285 zł 

Restauracja hotelowa oferuje obiad dwudaniowy w cenie 19 zł. 

Rezerwacji należy dokonać na adres info@szachnet.pl lub telefonicznie tel. 504407251. 

 

Miejsce gry: współrzędne GPS    N 50° 6’ 21’’ E 18° 34’ 47’’ 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie NW zawodników. Nagrody nie są łączone. Nagrody należy 

odbierać osobiście podczas zakończenia turnieju. Uczestnictwo w zawodach wiąże się ze zgodą na późniejsze wykorzystanie 

wizerunku zawodnika (zdjęcia, filmy, materiały prasowe) do celów promocyjnych imprezy. Organizator zastrzega sobie 

prawo do połączenia grup turniejowych oraz ewentualnych zmian w komunikacie. 


