
Komunikat organizacyjny

I. Organizatorzy:

- Urząd Gminy Giżycko 
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Wilkasy
- Społeczny Klub Sportowy INEX Giżycko

II. Cel:

- Konfrontacja zawodników w ramach cyklu turniejów Grand Prix
- Promocja walorów turystycznych regionu.
- Umożliwienie zdobycia okręgowych kategorii szachowych oraz I kobiecej
- Ocena rankingowa FIDE w szachach szybkich (rapid)

III. Termin i Miejsce:

Zawody rozegrane zostaną w dniach 10 -11 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji 
w Wilkasach ul. Olsztyńska 54

IV. Turnieje i System rozgrywek:

Turnieje rozegrane zostaną systemem szwajcarskim.
TK 1000-1200 (10 sierpnia): dla zawodników z rankingiem PZSzach 1000-1200, 6 rund, tempo 
gry P’30 (po 30 minut dla każdego zawodnika na całą partię). Turniej odbędzie się przy udziale co 
najmniej 6 zawodników. Przy 6-7 zawodnikach system kołowy.
TK 1250-1700 (10 - 11 sierpnia): dla zawodników z rankingiem PZSzach 1250-1700, system 
szwajcarski,  7 rund, tempo gry P’60 (po 60 minut dla każdego zawodnika na całą partię, 
obowiązuje zapis partii). Turniej odbędzie się przy udziale co najmniej 8 zawodników. Przy 
8 zawodnikach system kołowy.
Turniej Grand Prix (11 sierpnia): 9 rund, tempo gry 10' + 5” na ruch (albo P'15).
Obowiązują przepisy gry FIDE.

V. Warunki uczestnictwa - zgłoszenia:

Liczba uczestników ograniczona do 70 zawodników (GP+TK1250-1700).
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia do turnieju zawierające nazwisko i imię, klub lub miasto, tytuł lub kategorie, rocznik,  
do 5 sierpnia na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym we właściwym serwisie turniejowym.
Serwisy turniejowe:
TK 1000-1200: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3620/ 
TK 1250-1700: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3621/ 
Turniej Grand-Prix: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3622/ 
Po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc. W razie kłopotów 
z formularzem zgłoszeniowym - email do sędziego agu1@o2.pl .
Zawodnicy krajowi powinni być zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach. Formularze będą 
dostępne u sędziego przy potwierdzeniu zgłoszenia na turniej.

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3620/
mailto:agu1@o2.pl
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3622/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3621/


VI. Wpisowe:

- arcymistrzowie zwolnieni
- kobiety, juniorzy do 14 lat - 15 zł  (10 zł*)
- juniorzy do 18 lat i nestorzy od 55 lat - 20 zł  (10 zł*)
- pozostali - 30 zł (15zł*)
*  dotyczy mieszkańców gminy Giżycko
Wpisowe dotyczy każdego turnieju oddzielnie.
Wpisowe zawiera opłatę rankingową.

VII. Świadczenia:

Zakwaterowanie i wyżywienie należy zarezerwować we własnym zakresie. 
Mazurski Portal Internetowy 

VIII. Nagrody:

Gwarantowany fundusz nagród pieniężnych całego festiwalu 2500 zł.
Turniej GP: I miejsce 400 zł,
Turniej klasyfikacyjny 1250-1700: I miejsce - 200 zł
Turniej klasyfikacyjny 1000-1200: I miejsce - 100 zł

IX. Różne:

Dodatkowych informacji udziela Zygmunt Raczkowski tel. 500803305. Osoby biorące udział 
w turnieju ubezpieczają się na własny koszt.
Opłata wpisowego na miejscu przed zawodami gotówką.
Zgłoszenie i potwierdzenie udziału w turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych przez organizatorów, publikacji wizerunku w mediach, telewizji i prasie, 
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 
27.04.2016r. w zakresie RODO
Proponowany dojazd z Olsztyna: wyjazd 8:46 PKP Olsztyn Główny, przyjazd PKP Niegocin 10:32.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i niezbędnych korekt w komunikacie.

X. Szczegółowy Terminarz Festiwalu

Sobota 10 sierpnia

Turniej Klasyfikacyjny 1000-1200 Turniej Klasyfikacyjny 1250-1700

10:00 - 10:45 Potwierdzenia udziału w turniejach klasyfikacyjnych, opłaty

10:55 Odprawa Techniczna dla turniejów klasyfikacyjnych

11:00 Rundy I-IV Rundy I - II

przerwa przerwa

15:00 Rundy V-VI
Rundy III - IV

Około 17:00 Zakończenie TK 1000-1200

Niedziela 11 sierpnia

Turniej Grand-Prix Turniej Klasyfikacyjny 1250-1700

10:00 - 10:45
Potwierdzenia udziału w turnieju, opłata 
wpisowego

11:00 Rundy I-IX Rundy V-VII

Około 16:45 Zakończenie i rozdanie nagród

ZAPRASZAMY DO GRY I MIŁEGO WYPOCZYNKU ORGANIZATORZY

http://www.mazury.com/
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