
XVII KĘTRZYŃSKI FESTIWAL SZACHOWY Kętrzyn 27-30.12.2014

Komunikat Organizacyjny
I. CEL TURNIEJU

Stworzenie zawodnikom możliwości podwyższenia kategorii szachowych oraz wejścia na 
listę FIDE.

II. ORGANIZATORZY
- MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn
- Urząd Miasta w Kętrzynie
- Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
- Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
- Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach w dniach 27 XII - 30 XII 2014 w Powiatowym
Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21.

IV. UCZESTNICY
OPEN A – bez ograniczeń, zgłoszony do oceny FIDE
OPEN B – do 12 lat (rocznik 2002 i młodsi), z możliwością uzyskania norm na kategorie 
i tytuły centralne

V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
W obu openach system szwajcarski na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 
OPEN A - P’120 (albo 90'+30”na ruch, gdy wystarczy zegarów elektronicznych).
OPEN B – P'90 (po 90 minut na całą partię dla każdego zawodnika).
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

VI. WPISOWE
OPEN A:
- seniorzy –  90 zł / 60 zł*
- kobiety, juniorzy (rocznik 1996 i młodsi), weterani (rocznik 1954 i starsi) – 70 zł / 45 zł*
OPEN B –  40 zł/ 25 zł*
- * dla zawodników MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 
Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

VII. NAGRODY
OPEN B:
I-300 zł, II-200zł, III- 150zł, IV-100zł, V-70 VI-50, wśród dziewcząt co najmniej 1 nagroda
w wysokości 100 zł, upominki, wyróżnienia dla najmłodszych.
OPEN A:
W kategorii „open”: I-750 zł, II-500zł, III- 300zł, IV-200zł, V-150zł, VI-100zł,
zwycięzca otrzyma dodatkowo puchar, najmłodsi dyplomy.
W kategorii „rankingowej”: ranking fide do 2400 - 250zł, do 2100, do 1900 po 150zł,

do 1700, do 1500 po 100zł.
W kategorii „wiekowej”: weteranów (od 60 lat), do 18 lat, do 16 lat po100 zł,

do 14 lat - 80zł.
W kategorii „kobiet”: „open”-100zł, do 18 lat, do 14 lat po 80zł.
Nagrody z różnych kategorii są łączone, natomiast w danej kategorii można otrzymać 
tylko jedną nagrodę, która przydzielana będzie w podanej wyżej kolejności.

VIII. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego 
w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21 od obiadu w dniu 27 XII do obiadu w dniu 30 XII.
Opłata za zakwaterowanie (3 noclegi) - 80 zł,
Ceny posiłków: śniadanie 8 zł, obiad 15 zł, kolacja 8 zł, przy zakupie pełnego pakietu 
wyżywienia cena wynosi 105 zł od osoby.



IX. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przez formularz na stronie:  http://www.chessarbiter.com/turnieje.php :
OPEN A:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4430/ 
OPEN B:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4429/ 
W razie problemów z formularzem: e-mail do sędziego głównego na adres: agu1@o2.pl 
Termin zgłoszeń - do 20.12.2014, po tym terminie wpisowe wzrasta o 10zł.

X. ZAMAWIANIE ŚWIADCZEŃ
Zamawianie świadczeń wyłącznie na email kierownika turnieju: miroslawkruklis@wp.pl .
Dysponujemy co najmniej 20 pokojami (głównie 4-osobowymi i 3-osobowymi), warunki
internatowe, proszę tym się kierować przy zamawianiu noclegów. Kolejność zamówień 
ma znaczenie.
Termin zamawiania świadczeń – do 20.12.2014.

XI. PROGRAM TURNIEJU
sobota 27 XII -   9:00-12:00 przyjazd, zakwaterowanie, potwierdzenia zgłoszeń

- 12:30 obiad
- 13:00 odprawa techniczna
- 13:20 I runda 
- 17:45 kolacja
- 18:15 II runda 

niedziela 28 XII -   8:00 śniadanie
-   8:30 III runda
- 12:30 obiad
- 13.30 IV runda
- 17:30 kolacja
- 18:30 V runda

poniedziałek 29 XII -   8:30 śniadanie
-   9:00 VI runda
- 13:00 obiad
- 14:00 VII runda
-  18:00 kolacja

wtorek 30 XII -   7:30 śniadanie
-   8:00 VIII runda
- 12:00 obiad
- 12:45 IX runda
- około16:45 zakończenie

XII. SPRAWY RÓŻNE
Przegrana walkowerem za spóźnienie na rundę powyżej 30 minut.
Istnieje możliwość noclegu 26/27 XII i 30/31 XII po wcześniejszym uzgodnieniu (koszt  
pojedynczego dodatkowego noclegu – 25 zł).
Kętrzyn posiada sporą bazę hotelową, najbliższy hotel AGROS,
Sprzęt do gry użycza Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy.
Podczas trwania turnieju będzie możliwość korzystania z sali gimnastycznej (nieodpłatnie, 
obowiązuje zmiana obuwia) oraz basenu (odpłatnie, po bardzo atrakcyjnej cenie).
Prosimy uczestników o przywiezienie sprzętu sportowego, piłki, rakietki i piłeczki do tenisa 
stołowego we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w komunikacie w celu 
prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
Dodatkowych informacji udziela kierownik turnieju tel. 516 190 836.

Kierownik turnieju
Mirosław Kruklis
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