Z SZACHAMI PRZEZ POLSKĘ 2021
XV TURNIEJ SZACHOWY KARKONOSZE
SZKLARSKA PORĘBA, 2 - 9.01.2021

1. CELE
❖ Wyłonienie zwycięzców turnieju szachowego „Karkonosze 2021”
❖ Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2. ORGANIZATORZY
❖ Klub Szachowy Stilon Gorzów Wlkp.
❖ Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia
3. MIEJSCE I TERMIN
❖ OPEN „Karkonosze”, 2-9.01.2021 – „KRÓLOWA KARKONOSZY i HALNY”, ul.
Słowackiego 11 a, w Szklarskiej Porębie.
❖ Przyjazd w dniu 2.01.2021 od godz. 14:00 - odprawa techniczna o godz. 20:00
W tym samym czasie w OW „KRÓLOWA KARKONOSZY” odbywać się będzie:
❖ XIX ZGRUPOWANIE SPORTOWE O PROFILU SZACHOWYM DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY
4. ZGŁOSZENIA
❖ Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać - wyłącznie drogą elektroniczną - na
adres kierownika turnieju Andrzej Modzelan e-mail: anmodz@gmail.com z dopiskiem
„Karkonosze – Szklarska Poręba”. W zgłoszeniu należy określić potrzeby dotyczące
zakwaterowania i wyżywienia.
❖ Bliższych informacji udziela: Andrzej Modzelan tel. 606-921-188
❖ Ostateczny termin zgłoszeń do TSz Karkonosze upływa dn. 27.12.2020.
5. 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
❖ Zawodnicy posiadający ranking ELO poniżej 1500 mogą grać w grupie A, pod warunkiem
opłaty o 50% wyższego wpisowego.
❖ Grupy grają na dystansie 9 rund w układzie: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Rundy pojedyncze
rozgrywane będą o godz. 15:00. Podwójne o 9:00 i 15:00. Zakończenie turnieju o godz.
14:00. Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie.
6. 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.
7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
➢ Kompleks Wypoczynkowy Królowa Karkonoszy i Halny, ul. Słowackiego 11a w Szklarskiej
Porębie.
❖ Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Andrzej Modzelan (kontakt
jak w pkt. 4)

❖

❖
❖

Koszt pobytu w Ośrodku (trzy posiłki) w pokojach 2-3-4 osobowych i typu studio 2+2
(łazienki i TV) wynosi 100 zł od osoby za 1 dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i
wyżywienia jednej osoby wynosi 700 zł.
Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 140 zł za 1 dobę.
Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia w pokoju 1-osobowym wynosi 980 zł.
Wszystkie pokoje z łazienkami, TV i dostępem do Internetu.

8. Wpisowe do turnieju Karkonosze:
❖ 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: Klubu Szachowego STILON:
83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 lub gotówką w biurze zawodów.
❖ Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku - na wskazane konto w wysokości 300,00, do dnia 27.01.2021.
❖ Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie można wnieść przelewem na podane konto, lub
gotówką na odprawie technicznej.
9. SPRAWY RÓŻNE
❖ Osoby nieletnie powinny przebywać na zawodach pod opieką osób dorosłych.
❖ Za zdolność zawodników do startu oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest jednostka
delegująca na zawody.
❖ Od decyzji sędziego rundowego można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest
ostateczna.
❖ Ośrodek Wypoczynkowy KK i Halny nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. W mieście
Szklarska Poręba znajdują się placówki opieki medycznej (również w pobliskiej Jeleniej Górze).
❖ W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z
aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku
Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
❖ Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.
❖ Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów:
publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i
nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i
Partnerów Turnieju

Kierownik zawodów – Andrzej Modzelan

