Komunikat
XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Turnieju Szachowego
Kowalewo Pomorskie 2018
pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
ORGANIZATORZY



UKS Orlik Kowalewo Pomorskie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim

WSPÓŁORGANIZATORZY








Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
Urząd Marszałkowski w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu
LKS Promień Kowalewo Pomorskie

TERMIN I MIEJSCE
od 10 do 16 lipca 2018 r.
miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim

SYSTEM ROZGRYWEK
Grupa OPEN A - 90 minut + 30 sekund za ruch
Pozostałe: 90 minut dla zawodnika
Turnieje OPEN A i B zgłoszone do FIDE

GRUPY TURNIEJOWE
OPEN A – ELO lub PZSzach powyżej 1601
OPEN B – ELO lub PZSzach do 1600
Juniorzy do 13 lat
Juniorzy do 10 lat
Juniorzy do 8 lat
W przypadku małej ilości zawodników organizator zastrzega sobie prawo możliwość połączenia grup
z odrębnymi klasyfakcjami. W poszczególnych grupach będzie prowadzona odrębna klasyfikacja dziewcząt pod
warunkiem startu minimum 3 zawodniczek.

WPISOWE
W grupie OPEN A– 120 zł W grupie OPEN B –90 zł W pozostałych grupach – 60 zł
Wpisowe zawiera opłatę Klasyfikacyjno-Rankingową.
Zawodnicy powyżej 65 lat płacą 50% wpisowego. Istnieje możliwość wpłacenia wpisowego na konto
UKS Orlik BS Kowalewo Pomorskie
62 9496 0008 0000 2176 2000 0001

ZAKWATEROWANIE
Do dyspozycji szachistów i osób towarzyszących: noclegi w szkołach w cenach od 14 do 20 zł za dobę (dla grup
zorganizowanych powyżej 10 osób opiekun bezpłatnie) oraz na kwaterach prywatnych (decyduje kolejność
zgłoszeń). Istnieje również możliwość zakwaterowania w Domu Weselnym „Irena” w cenie 40 zł (doba od osoby)
jednak z powodu ograniczonej ilości miejsc wymagana jest wcześniejsza rezerwacja
(tel. 693 045 328 mail: arbart@op.pl)

WYŻYWIENIE
Całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej w cenie 30 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen
wyżywienia w przypadku radykalnych zmian cen żywności.

NAGRODY

miejsce w grupie OPEN A – 2000 zł (przy udziale min. 50 zawodników)
Przewidziano klasyfikacje w grupie rankingowej do 2000 elo- I miejsce do rankingu 2000 elo – 900 zł – 10 %
zawodników w tej klasyfikacji otrzymuje nagrody finansowe)
I miejsce w turnieju w grupie OPEN B – 600,00 zł
W pozostałych grupach za I miejsce nagrody rzeczowe o wartości od 100 do 400 zł. We wszystkich grupach
zastanie nagrodzonych przynajmniej 15% uczestników.

ZGŁOSZENIA I DANE KONTAKTOWE
Należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres e- mail: szachywkowalewie@gmail.com lub na adres:
Szkoła Podstawowa, ul. M.Konopnickiej, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Zgłoszenie powinno zawierać informację
o zakwaterowaniu i wyżywieniu. Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez stronę
http://www.chessarbiter.com
Benedykt Mroziński - tel. (56) 6841919 lub 606637317
Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie tel/fax (56)6841058,
e-mail szachywkowalewie@gmail.com

Uwagi końcowe










Obecność na odprawie w dniu 09 lipca 2018 r. o godz. 20 jest obowiązkowa, w przeciwnym wypadku
Ozawodnicy rozpoczną grę od drugiej rundy.
Zgłoszenie przesłane po terminie pociąga za sobą wzrost wpisowego o 50 %.
Nagrody nie łączą się – zawodnik ma prawo wyboru.
Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się na własny koszt.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za noclegi w kwaterach prywatnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
W sobotę 14.07.2018 o godz. 19:00 odbędzie się turniej błyskawiczny
Otwarcie turnieju 10.07.2018 r. o godzinie 09:30
Odwiedź nas na Facebooku https://web.facebook.com/szachywkowalewie/

W ramach turnieju organizowane będą za niewielką odpłatnością różne formy wypoczynku np. wyjazdy:
do Torunia (Planetarium, Kręgielnia, zwiedzanie miasta), do Grudziądza (Miasteczko Westernowe MEGAPARK,
Jezioro Rudnickie), do Szafarni (Ośrodek Chopinowski) i nad pobliskie jeziora.
Dla uczestników turnieju udostępnione będą: Obiekty Miejskiego Centrum Sportowego: boisko „ORLIK”, korty
tenisowe, boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, sala gimnastyczna, stoły do tenisa stołowego.
W ramach turnieju tradycyjnie rozegrany zostanie turniej błyskawiczny. Zaplanowano również symultanę z
mistrzem oraz turniej w Parku Szachowym. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się basen.

