
 
 

 
XVIII  MI ĘDZYNARODOWY 
 FESTIWAL  SZACHOWY 
„ Konik Morski Rewala 2013 
 
      www.rewal.caissa.pl

 
ORGANIZATORZY                 
SRGU „Strategia”, Firma szachowa „Caissa”, CIPR gminy Rewal 
SPONSORZY 
Urząd Gminy Rewal  www.rewal.pl Firma Szachowa „Caissa” – www.caissa.pl ,Goldchess.com  
CEL TURNIEJU 
Propagowanie walorów klimatycznych i wypoczynkowych Rewala 
Umożliwienie zdobycia wyższych kategorii szachowych oraz międzynarodowego rankingu  Elo 
TERMIN I MIEJSCE 
19.08 - 30.08.2013  72-344 Rewal, Gminny Ośrodek Kultury ul. Słowackiego 1; OW Idylla ul. Saperska 16                                                  
                                                           PROGRAM FESTIWALU 
  A   Rewal Open ( www.rewal.pl ) Międzynarodowy Turniej Otwarty o puchar Wójta Gminy Rewal  dla  
         zawodników z rankingiem  Elo powyżej   2000 (organizator może dopuścić do turnieju do 10% uczestników z   
        Elo poniżej 2000 lub bez) zgłoszony do FIDE         
  B   Gold Chess Open ( www.goldchess.com ) Międzynarodowy Turniej dla zawodników z rankingiem do 2100   
        zgłoszony do FIDE 
  C  Caissa Open ( www.caissa.pl )  Międzynarodowy Turniej amatorów  dla zawodników z rankingiem do 1800  
        zgłoszony do FIDE 
  D  Międzynarodowy Turniej  młodych talentów (dzieci do lat 14-1996 r.ur.i młodsze) odrębna klasyfikacja         
       dziewcząt i chłopców do lat 10 i do lat 14        
  E   Międzynarodowy  Turniej szachów szybkich P-15   
  F   Międzynarodowy Turniej błyskawiczny  P-5 
 G   Międzynarodowy  Turniej szachów Fischera  P-10 
SYSTEM ROZGRYWEK 
System szwajcarski,  9 rund w turniejach A, B,C,D,E,F  7 rund Open G 
Turnieje A,B,C,D : 1,5 godz. na partie + 30 sek. na ruch -zegary elektroniczne   
NAGRODY 
                       Fundusz nagród ponad  30 000 zł                      Nagrody gwarantowane  
Open A:                                                            Open B:                                        Open  C :   
 I-    3000 zł + puchar                                        I- 2000 zł + puchar                         I – 1000 zł  + puchar                                  
II-    2000 zł                                                      II- 1500 zł                                       II – 700 zł 
III-  1500 zł                                                      III-1000 zł                                      III  –600 zł 
IV-  1000 zł                                                      IV- 700 zł                                       IV – 500 zł                                                                                     
V  -   700 zł                                                        V-  500 zł                                       V – 400 zł 
VI-    600 zł                                                       VI-  400 zł                                      VI – 300 zł 
VII  - 500 zł                                                     VII - 300 zł                                     VII – 200  zł                                                                     
                                                                         VIII-X - 200 zł                              VIII-X – 150  zł *                                                                     
Najlepszy junior(16) -200 zł *                         XI-XX- nagrody rzeczowe            XI-XX- nagrody rzeczowe            
Najlepsza kobieta-200 zł *                              Najlepsza kobieta-200 zł *            Najlepsza kobieta-200 zł *       

                                                                * – bony na zakup w sklepie internetowym www.caissa.pl/sklep/      
Open D                                                                                                              
 Puchary, medale, atrakcyjne nagrody rzeczowe                                                 Open E:  I-500 zł (10% nagrodzonych)              
 za I-VI miejsce w kategoriach  do 10 oraz 14 lat          
odrębna klasyfikacja dziewcząt i chłopców  + nagrody specjalne                      Open F:  I-300 zł  (10% nagrodzonych)                  
Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy oraz upominki !                                       Open G:  I-200 zł  (10% nagrodzonych)      
                      
Gran Prix Festiwalu    Klasyfikacja tylko dla juniorów : do 18 - 200zł/150zł/100zł  do 14: 150zł/100zł/50zł 
 Do klasyfikacji Gran Prix   zaliczane wyniki openów głównych oraz imprez towarzyszących- Openy  E,F,G. 
Szczegóły na stronie festiwalu: www.rewal.caissa.pl                                                                                                                        
Wpisowe:  
Open A: - 120 zł 
 GM warunki według indywidualnych uzgodnień , WGM,IM,WIM bez wpisowego                                                                                                                
Open B:   120 zł                         Open E:    30 zł      juniorzy do 14 lat -  20 zł  juniorzy do 10 lat – 10 zł 
Open C:     90 zł                         Open F:   20 zł      juniorzy do 14 lat -  15 zł  juniorzy do 10 lat – 10 zł 
Open D:     70 zł                         Open G:   15 zł      juniorzy do 14 lat -   10 zł  juniorzy do 10 lat – 5 zł                                                                  
 
 



Zniżki na wpisowe( Openy A,B,C,D,E,F,G)  
 10% stali klienci firmy „Caissa”   
 20% członkowie wspólnoty zakupowej Lyoness (cashback naliczany zgodnie z zasadami systemu) 
  Zniżki na wpisowe nie sumują się. Wpisowe płatne na miejscu   
  Uczestników Festiwalu  obowiązuje opłata klasyfikacyjno- rankingowa na rzecz  Polskiego Związku    
  Szachowego: Open A,B,C-20zł, Open D -10zł   (płatne na miejscu) 
  Każdy pełnoletni uczestnik  festiwalu ma prawo otrzymać kartę cashback  systemu Lyoness uprawniającą do   
  zwrotu pieniędzy przy zakupach w firmie Caissa oraz ponad 1000 firmach w Polsce i  30000 na całym świecie! 
 ZAKWATEROWANIE,WY ŻYWIENIE 
  Zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodkach wczasowych ”Giuseppe ”Paula” Hania” Fart””Idylla” i innych 
  Wszystkie ośrodki znajdują się w odległości  150-300m od morza!  
  Pokoje 2,3,4,5  osobowe z łazienkami i TV (w części ośrodków również z lodówkami).   
  Pełny koszt zakwaterowania i wyżywienia(3 posiłki) w pokojach z łazienkami i TV: 
  Pokoje 2 osobowe -83 zł osobodzień. Pokoje 3 osobowe -81 zł   Pokoje 4-5 osobowe -79 zł osobodzień  
  Cena samego noclegu bez wyżywienia wynosi – 40 zł 
  Ośrodki nieznacznie różnią się standardem ,odległością do morza, do sali gry, oraz wyżywieniem. 
  Grupy powyżej 20 osób – możliwość negocjacji cen pobytu 
  W kilku ośrodkach cena może być nieco niższa. Decyduje kolejność zgłoszeń  Ilość miejsc ograniczona 
  Opłaty za pobyt gotówką na miejscu lub na konto (w terminie do 10.08.2013): 
    SRGU ”Strategia” Bank Spółdzielczy w Kożuchowie   73 9673 0007 0000 0011 0451 0001                                                              
   Istnieje możliwość otrzymania rachunków za wczasy. 
  TERMINARZ    
   19.08 -  Przyjazd i rejestracja zawodników do godz.20.00- Gminny Ośrodek Kultury ul. Słowackiego 1 
                godz.21.00   Odprawa techniczna w  Gminny Ośrodek Kultury ul. Słowackiego 1 
                Zawodnicy, którzy w dniu 19.08 nie zameldują się w biurze zawodów mogą być dopuszczeni w  
                wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem festiwalu. 

20.08  godz.10.00 I runda  Open B i D  
godz.15.00 Otwarcie Festiwalu  godz.15.30  I runda Open A, C 

   21.08-24.08; 26.08-29.08 godz. 9.30   runda II-IX Open B i D 
          godz. 15.00 runda II-IX Open A,C  w dniu 23.08  godz.20.00  Open G –P-10  

   25.08  dzień wolny  godz.9.30 Open E  P-15    godz.19.00  Open F  P-5      
30.08  godz. 11.00(orientacyjnie) Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród                                 

  ZGŁOSZENIA,INFORMACJA 
   Zgłoszenie należy dokonać w terminie do 08.08  
   elektronicznie(e-mail): juzez@go2.pl   lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 
   telefonicznie: 68355 34 80(godz.8.30-16.30),509 983 593  gm Juri Zezulkin (dyrektor festiwalu) 
    Uwaga!  w terminie 15.07-02.08 nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych 
   Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, posiadaną  kategorie  szachową  
   oraz aktualny ranking. Prosimy o podanie w zgłoszeniu zapotrzebowania na noclegi.   
   UWAGI ORGANIZACYJNE 
   Osoby, które zgłoszą się do festiwalu po 08.08 mogą być dopuszczone tylko za zgodą organizatora,  
   wysokość wpisowego w tym przypadku wzrasta o 20 zł (Open A,B) i o 10 zł (Open C,D) 
   Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest obecność na zakończeniu festiwalu. 
   Osoby niepełnoletnie zobowiązane mieć opiekuna.   Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
   Dodatkowe informacje, lista zgłoszonych zawodników, wyniki oraz zdjęcia na   www.rewal.caissa.pl                                                     
   DODATKOWE  ATRAKCJE 
   Podczas festiwalu odbywa się ponad 10 bezpłatnych imprez towarzyszących!!! 
   Seansy gry jednoczesnej z GM/ IM /  Prelekcje z IM 
   Turniej szachów Polgara / Nocny blitz/Turniej gier logicznych  
   Konkurs rozwiązania zadań z programem Chess Elite(www.goldchess.com ) I  nagroda  min. 500 zł  
   Mecz piłki nożnej / Turniej siłowania na rękę 
   Ognisko z kiełbaskami + napoje (piwo dla dorosłych) oraz zabawa taneczna z żywą muzyką 
   Zniżki na ryby i piwo w smażalnie „Na Skarpie”,”Pod Delfinem” i innych . 
      Wycieczka -  zwiedzanie ruin kościoła(XIVwiek) nad urwiskiem w Trzęsaczu (2 km)- zabytek na skalę  
   światową, latarni morskiej (XIX wiek) oraz muzeum rybołówstwa  w Niechorzu (4 km).   
   Rewal(dawna osada rybacka) obecnie jest jednym z większych i najpiękniejszych kurortów nadbałtyckich  
             Malowniczo położony na wysokim wybrzeżu  klifowym stanowi atrakcje 
                     dla licznych turystów oraz wczasowiczów    www.rewal.pl  

      Festiwal w Rewalu od roku 2006 jest jednym z największych festiwali szachowych w Polsce!  
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora.  

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych 
 


