„Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy…”
Zbigniew Herbert – „Wilki”

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY
PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” – GNIEZNO 2018
Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Po raz pierwszy impreza składać się będzie z dwóch turniejów:

TURNIEJ JUNIORSKI – SOBOTA, 10 MARCA 2018 r. – dla juniorów ur. w 2004
roku i młodszych
TURNIEJ OPEN – NIEDZIELA, 11 MARCA 2018 r. - dla wszystkich szachistów z
wyłączeniem juniorów ur. w roku 2004 i młodszych, którzy legitymują się
rankingiem PZSZACH niższym niż 1800.
1. ORGANIZATORZY TURNIEJU
- Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno
- Gnieźnieński Klub Gazety Polskiej
2. PATRONAT HONOROWY
MINISTER OBRONY NARODOWEJ Mariusz Błaszczak
3. PATRONAT
Krzysztof Ostrowski – poseł na sejm RP
Powiat Gniezno
4. FUNDATORZY NAGRÓD RZECZOWYCH i PARTNERZY TURNIEJU
- Gnieźnieński Klub Gazety Polskiej
- Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno
- PZL Świdnik,
- IPN, Fundacja Niepodległości, Stowarzyszenie Odra-Niemen
- Lokalne firmy
5. CZAS I MIEJSCE
Oba turnieje odbędą się w sali widowiskowej II LO w Gnieźnie przy ul.
Łubieńskiego 3-5.

TURNIEJ JUNIORSKI – sobota, 10.03. Potwierdzenie udziału w godz. 8:45 –

09:45. Odprawa techniczna o 10:15. Początek turnieju o godz. 10:30

TURNIEJ OPEN – niedziela, 11.03. Potwierdzenie udziału w godz. 8:45 –
09:45. Odprawa techniczna o 10:15. Początek turnieju o godz. 10:30
6. CEL TURNIEJU
Celem turnieju jest godne uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” oraz popularyzacja królewskiej gry.
7.

SYSTEM ROZGRYWEK

TURNIEJ JUNIORSKI: System szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 8 minut + 3 sekundy na ruch dla zawodnika (P 8’ + 3”).
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej zgłoszony do
FIDE.

TURNIEJ OPEN: System szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 10 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika (P 10’ + 4”).
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej zgłoszony do
FIDE.
8. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

TURNIEJ JUNIORSKI: Prawo gry w turnieju mają wszyscy juniorzy urodzeni w

roku 2004 i młodsi pod warunkiem zapisania się i opłacenia do dnia 7 marca
2018 r. wpisowego w wysokości 25 PLN. Istnieje możliwość zapisywania się
do turnieju po dniu 7 marca 2018 roku. Jednak opłata wpisowego wniesiona
po tym terminie wzrasta o 50%.

TURNIEJ OPEN: Turniej dla wszystkich szachistów z wyłączeniem juniorów
urodzonych w roku 2004 i młodszych, którzy legitymują się rankingiem
PZSZACH niższym niż 1800.
Uczestnictwo pod warunkiem zapisania się i opłacenia do dnia 7 marca 2018
r. wpisowego w wysokości 40 PLN lub 30 PLN dla uprawnionych do gry
juniorów do 18 lat, seniorów powyżej 70 lat (ur. 1948 i starsi). Istnieje
możliwość zapisywania się do turnieju po dniu 7 marca 2018 roku. Jednak
opłata wpisowego wniesiona po tym terminie wzrasta o 50%.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie
prawo do dopuszczenia do turnieju zawodnika nieuprawnionego.
UWAGA: Ze względu na pojemność sali gry ilość uczestników w każdym z
turniejów ograniczona jest do 250 osób. O znalezieniu się na liście
uczestników decyduje data wpłaty wpisowego.
Wpłat dokonywać można na konto LKS Chrobry Gniezno w BGŻ BNP
PARIBAS pod numerem: 78 2030 0045 1110 0000 0314 8000 lub (w
przypadku wolnych miejsc) na sali gry bezpośrednio przed turniejem.
Zapisy:
TURNIEJ JUNIORSKI:
www.chessmanager.com/pl/tournaments/5724174228127744/signup lub
mailowo u sędziego głównego Szymona Banacha: szymon.banach@interia.pl
TURNIEJ OPEN:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5669640323727360 lub
mailowo u sędziego głównego Macieja Cybulskiego:
m.cybulski@wzszach.poznan.pl

9. NAGRODY
Fundusz nagród w obu turniejach wynosi 6000 PLN + nagrody rzeczowe:
TURNIEJ JUNIORSKI:

Miejsce I – nagroda rzeczowa i puchar
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar
Trzech najlepszych juniorów do lat 8 – nagroda rzeczowa
Trzech najlepszych juniorów do lat 10 – nagroda rzeczowa
Trzech najlepszych juniorów do lat 12 – nagroda rzeczowa
Trzech najlepszych juniorów do lat 14 – nagroda rzeczowa
Najlepsza juniorka (nagroda Inki) – nagroda rzeczowa
Najlepszy junior LKS Chrobry Gniezno - nagroda rzeczowa
Najmłodszy uczestnik - nagroda rzeczowa
Zapewniamy nagrody i okolicznościowe upominki dla każdego uczestnika!
Nikt nie wyjedzie z Pierwszej Stolicy z pustą ręką!
TURNIEJ OPEN:
Miejsce I – 2 500 PLN* i puchar,
Miejsce II – 1 000 PLN*,
Miejsce III – 700 PLN,
Miejsce IV – 350 PLN,
Miejsce V – 200 PLN,
Miejsce VI – 100 PLN + nagroda rzeczowa
Miejsca VII-XII – nagrody rzeczowe
* - kwoty brutto (dotyczy tylko nagród za miejsca I i II).
Nagrody dodatkowe:
Najlepsza kobieta – 200 PLN
Najlepszy zawodnik LKS Chrobry Gniezno – 200 PLN
Najlepszy zawodnik z rankingiem ELO 2001-2200 – 200 PLN
Najlepszy zawodnik z rankingiem ELO 1801-2000 – 200 PLN
Najlepszy zawodnik z rankingiem ELO 1601-1800 - 200 PLN
Najlepszy zawodnik z rankingiem ELO 1401-1600 – nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik z rankingiem ELO 1201-1400 – nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik z rankingiem ELO 1001-1200 – nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik bez rankingu ELO – nagroda rzeczowa
Najlepszy senior (ur. 1958 i starszy) – 150 PLN
Najlepszy junior do 12, 15 i 18 lat - nagroda rzeczowa
Najlepsza juniorka (nagroda Inki) – nagroda rzeczowa
Jeden zawodnik może otrzymać kilka nagród.
Zapewniamy nagrody i okolicznościowe upominki dla każdego uczestnika!
Nikt nie wyjedzie z Pierwszej Stolicy z pustą ręką!

Organizator prowadzi działania w celu zwiększenia puli nagród
10. INNE

W cenie wpisowego zawarty jest:
- W TURNIEJU JUNIORSKIM ciepła przekąska (porcja pizzy), zimne i gorące napoje oraz
ciasto! Każdy uczestnik otrzyma prezent w postaci okolicznościowej koszulki
polo. Równolegle do zgłoszenia udziału w turnieju prosimy o podanie rozmiaru koszulki w
zakresie dla dzieci: do 6 lat (wzrost 122 cm), do lat 8 (wzrost 134 cm), do lat 10 (wzrost
146 cm), do lat 12 (wzrost 158 cm) oraz dla starszych juniorów: S, M, (patrz tabela
rozmiarów: www.lkschrobry.gniezno.pl/images/tabela_rozmiarow_2018.pdf). Informację
o
rozmiarze
koszulki
proszę
wysłać
Pawłowi
Kamińskiemu
na
adres
mailowy: pakamyk@wp.pl (w tytule maila podając: „Koszulka – turniej juniorski”).

- W TURNIEJU OPEN gorący posiłek (wojskowa grochówka) oraz kawa, herbata i ciasto!
Każdy uczestnik otrzyma prezent w postaci okolicznościowej koszulki polo. Równolegle
do zgłoszenia udziału w turnieju prosimy o podanie rozmiaru koszulki w zakresie dla: S,
M, L, XL, XXL (patrz zamieszczona w poniższym linku tabela rozmiarów:
www.lkschrobry.gniezno.pl/images/tabela_rozmiarow_2018.pdf). Informację o rozmiarze
koszulki proszę wysłać Pawłowi Kamińskiemu na mailowy adres: pakamyk@wp.pl (w
tytule maila podając: „Koszulka – turniej OPEN”).
- Najbliższy bezpłatny parking samochodowy znajduje się przy Hotelu Nest (ul.
Sobieskiego 20) około 450 metrów od sali gry. W sobotę i niedzielę NIE OBOWIĄZUJE
płatna strefa parkowania na terenie całego Gniezna.
- Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
- Osoby niepełnoletnie biorą udział w turniejach pod opieką osoby dorosłej.
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów
audiowizualnych z turniejów w celach informacyjnych i promocyjnych.
Bliższe informacje o turnieju: Wiesław Banach tel. 661138960, banachwl@interia.pl
Zachęcamy do sukcesywnego zapoznawania się z dodatkowymi informacjami o turnieju,
przygotowywanych atrakcjach oraz imprezach towarzyszących na:
www.lkschrobry.gniezno.pl
www.facebook.com/lks.chrobrygniezno
11. PATRONI MEDIALNI I PARTNERZY

