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I. CEL 

 

• Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

• Turystyka w najbardziej znanych polskich uzdrowiskach: Międzyzdroje 27.04 - 06.05.2018; Karpacz 

23-30.06.2018; Dąbki 20 – 30.08.2018 

 

II. MIEJSCE I TERMIN 

 

Open „Karkonosze” zostanie rozegrany w kompleksie „Nowa Królowa Karkonoszy” ul. Konstytucji 3-go 

Maja 22, 58-540 Karpacz, w terminie 24.06 – 01.07.2018. Przyjazd w dniu 23.06.2018 po godzinie 

15:00 - odprawa techniczna o godz. 20:00. 

Oficjalna strona turnieju: www.agencja64.pl 

 

III. ORGANIZATORZY: 

 

• AGENCJA 64 PLUS www.agencja64.pl 

• Kompleks „Nowa Królowa Karkonoszy” ul. Konstytucji 3-go Maja 22 

• 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, zgłoszonych do oceny rankingowej ELO: 

 

• Grupa A – ELO FIDE ≥ 1500 

• Grupa B – ELO FIDE < 1500 oraz bez ELO FIDE 

• Zawodnicy posiadający ranking ELO poniżej 1500 mogą grać w grupie A, pod warunkiem opłaty o 50% 

wyższego wpisowego. 

 

Grupy grają na dystansie 9 rund. Rundy będą rozgrywane o godz. 15:00. Podwójna runda w dn. 25.06.2018 i 

27.06.2018 (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 

 

 I miejsce - 3.000,00 - gwarantowane w przypadku udziału min. 70 zawodników. 

 Nagrody otrzymuje 15% uczestników. 

 Wysokość pozostałych nagród zostanie podana po odprawie technicznej.  

 Puchary, dyplomy. 

 

Grupa B  

 

 I miejsce - 2.000,00 - gwarantowane w przypadku udziału min. 70 zawodników. 

 Nagrody otrzymuje 15% uczestników. 

 Wysokość pozostałych nagród zostanie podana po odprawie technicznej.  

 Puchary, dyplomy. 

 

 

 

VI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

 

• Turniej szachów błyskawicznych 

• Konkurs rozwiązywania zadań szachowych (nagrody rzeczowe) 

• Wykład szkoleniowy „Poczet królów i książąt szachowych” – IM Aleksander Czerwoński  

• Turniej kloca (nagrody rzeczowe) 

http://www.agencja64.xon.pl/
http://www.agencja64.xon.pl/
http://www.kszstilon.lua.pl/
http://www.szachy-bogatynia.pl/


 

VII. FINANSOWANIE 

 

Koszt pobytu w Nowej Królowej Karkonoszy z wyżywieniem:  

595 zł od osoby (7 dni x 85 zł.) – pokoje 2-4 osobowe; 

910 zł od osoby (7 dni x 130 zł.) – pokoje 1-osobowe.  

Wszystkie pokoje w wysokim standardzie z łazienkami, TV, Wi-Fi. 

Dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) udzielamy rabatu. 

Warunkiem wpisania na listę startową zawodów jest opłata wpisowego.  

  

 Wpisowe do turnieju:   

 Open A:  GM, WGM  - zwolnieni; IM, WIM – 80 zł.; pozostali – 140 zł. 

Open B:  110 zł. 

Wpisowe zawiera opłatę rankingową PZSzach. 

 

Wpłaty należności na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001, lub gotówką w biurze zawodów. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do udziału w zawodach należy nadsyłać e-mailem: 

Waldemar Gałażewski: w.galazewski@gmail.com tel. +48-600-952-587 po godz. 16:00  

Termin zgłoszeń - 1.06.2018 r. 

 

IX. SPRAWY RÓŻNE 

• Śniadania i kolacje – bufet szwedzki 

• Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.  

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

• Miasto Karpacz jest znanym w Polsce kurortem wypoczynkowym, z wieloma atrakcjami turystycznymi, 

m.in. szlaki górskie i spacerowe, szczyt Śnieżka, Świątynia Wang, itp.) 

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

 

      
    sala gry          kawiarnia 

 

       
Pokoje sypialne 

mailto:w.galazewski@gmail.com

