X MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL SZACHOWY
„Konik Morski Rewala 2005”
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych „Strategia”
Lubuski Związek Szachowy
SPONSORZY
Urząd Gminy Rewal www.rewal.pl , Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal 091 3862629
Ośrodek Wczasowy „Antisol”- www.antisol.wczasy.afr.pl , Firma Szachowa „Caissa” – www.caissa.pl
CEL TURNIEJU
Propagowanie walorów klimatycznych i wypoczynkowych Rewala
Popularyzacja gry królewskiej-szachów na terenie Gminy Rewal wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Umożliwienie zdobycia wyższych kategorii szachowych oraz międzynarodowego rankingu Elo
TERMIN I MIEJSCE
24.08 - 31.08.2005
72-344 Rewal ul. Warszawska 10, Ośrodek Wczasowy „Antisol”-50m od morza
Sala gry z widokiem na morze
PROGRAM FESTIWALU
A Międzynarodowy Turniej Otwarty o puchar Wójta Gminy Rewal dla zawodników z rankingiem FIDE
(organizator może dopuścić do turnieju do 10% uczestników nie posiadających Elo)
B dla zawodników z rankingiem do 2000
C Turniej młodych talentów (dzieci do lat 13-1992 r.ur.i młodsze) osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców
do lat 10 i do lat 13
D Turniej błyskawiczny
SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski, 9 rund w turniejach A,B,C
Turniej A : 1,5 godz. na partie + 30 sek. na ruch -zegary elektroniczne
Turniej B: 1,5 godz. na 30 posunięć + 0,5 godz. do końca partii
Turnieje C: 1,5 godz. na partie dla zawodnika
NAGRODY
Fundusz nagród ponad 10 000 zł
Open A:
Open B:
I-1500 zł + puchar wójta gminy Rewal
I-500 zł + weekend dla dwóch osób w OW Antisol
II-1000 zł
II -400 zł
III-800 zł
III -300 zł
IV-700 zł
I V-zegar elektroniczny DGT XL(wartość 350 zł)
V-600 zł
V- zegar elektroniczny DGT 2000 (wartość 280 zł)
VI- 500 zł
V I- zegar elektroniczny SILVER (wartość 220 zł)
VII- 400 zł
VI I-X nagrody rzeczowe
VIII-300 zł
IX- 250 zł
Open C:
X - 200 zł
do lat 10 chłopcy I-100zł + puchar II-VI nagrody rzeczowe
XI-XX nagrody rzeczowe
dziewczęta I-100zł + puchar II-VI nagrody rzeczowe
Najlepsza kobieta-200 zł
do lat 13 chłopcy I-100zł + puchar II-VI nagrody rzeczowe
Najlepszy junior- 100 zł
dziewczęta I-100zł + puchar II-VI nagrody rzeczowe
Grupy rankingowe:
Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy oraz upominki !
1800-2000 I-100 zł
Open D:
2001- 2100 I-100 zł
I- 200 zł
2101-2200 I-100 zł
Wysokość i ilość pozostałych nagród zależy od ilości uczestników
Wpisowe:
Open A:
GM lub Elo 2500-0
Open B: 50 zł
IM lub Elo 2400-2499- 40 zł
Elo 2300-2399-60 zł
Elo 2200-2299-80 zł
Open C: 30 zł
Elo 2100-2199-100 zł
Elo 2000-2099-120 zł
Elo 1800-1999-140 zł
Open D: 10 zł
Bez Elo-150zł
Zniżki na wpisowe(open A)
10 % dla uczestników IX Festiwalu
10 % juniorzy do lat 18
10% zawodnicy z województwa lubuskiego
10% seniorzy powyżej 60 lat
Zniżki na wpisowe nie sumują się. Wpisowe płatne na miejscu
Obowiązuje dodatkowa opłata rankingowo-klasyfikacyjna na rzecz Polskiego Związku Szachowego(płatne na

miejscu): Turniej A-10zł,turnieje B,C -5zł.
ZAKWATEROWANIE,WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodkach wczasowych „Antisol” oraz „Walentynka”
Pokoje 2 osobowe z łazienkami i TV. Pokoje posiadają jedna lub dwie rozkładane wersalki.
Pełny koszt zakwaterowania i wyżywienia(3 posiłki, śniadanie- szwedzki stół)wynosi 55zł osobodzień.
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju trzeciej lub czwartej osoby w cenie 15 zł
Dzieci do lat 4-bezpłatnie.Dzieci do lat 7 mają możliwość wykupienia połówki wyżywienia.
Ośrodki posiadają kilka pokoi 3 i 4-osobowych. Orientacyjny koszt pobytu: 7 dób x 55zł=385zł
Opłaty za pobyt gotówką na miejscu lub na konto: SRGU ”Strategia” Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
73 9673 0007 0000 0011 0451 0001
Możliwość udzielenia rabatu dla grup powyżej 10 osób. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
TERMINARZ
23.08 - Przyjazd i zakwaterowanie zawodników w godzinach popołudniowych
24.08 – Przyjazd i zakwaterowanie zawodników. Meldowanie zawodników w biurze zawodów do godz.15.00
godz. 16.30 I runda
25.08 godz. 14.30 Otwarcie Festiwalu
godz.15.00-II runda
26.08 godz.15.00-III runda
27.8 godz. 9.00-IV runda
godz.16.00- V runda
28.08 godz. 15.00-VI runda
29.08 godz. 9.00 VII runda
godz. 16.00 VIII runda
30.8 godz. 15.00 IX runda
31.08 godz. 11.00 Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród
ZGŁOSZENIA,INFORMACJA
Zgłoszenie należy dokonać w terminie do 05.08
pisemnie na adres: SRGU„Strategia” ul.Piaskowa 6/a m.24, 67-120 Kożuchów lub
elektronicznie(e-mail):caissa@republika.pl lub
telefonicznie: (0-68)355 34 80, 0509 983 593 gm Juri Zezulkin (dyrektor festiwalu)
(0-68) 375 01 70, 0600 715 751 SRGU„Strategia”
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 05.08 mogą być dopuszczone tylko za zgodą organizatora,
wysokość wpisowego w tym przypadku wzrasta o 10 zł.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane mieć opiekuna. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
DODATKOWE ATRAKCJE
Symultana z arcymistrzem(bezpłatnie).
Prelekcje z mistrzem międzynarodowym ( bezpłatnie dla uczestników festiwalu)
Ognisko-kiełbaski i piwo(dla dorosłych) gratis dla uczestników festiwalu
Turniej piłki nożnej (drużyny 5 osobowe) o puchar prezesa Lubuskiego Związku Szachowego
Możliwość gry w tenisa ziemnego –50% zniżki dla uczestników festiwalu.
Zniżki na ryby i piwo w restauracji „Kotwica” oraz smażalnie „Na Skarpie”
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).
Koncert finałowy (27.08) z okazji zakończenia XIV Edycji Dni Wybrzeża Rewalskiego i Akademii Słońca.
Rewal(dawna osada rybacka) obecnie jest jednym z większych kurortów nadbałtyckich
w województwie zachodniopomorskim. Malowniczo położony na wysokim wybrzeżu
klifowym stanowi atrakcje dla licznych turystów oraz wczasowiczów
Historia turniejów szachowych w Rewalu zaczyna się od 1985 roku, kiedy został
zorganizowany I Ogólnopolski Turniej Szachowy.W następnych latach impreza przerodziła
się w międzynarodową i odbywała się do roku 1992,w którym również odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Polski.Później,z uwagi na trudności finansowe oraz organizacyjne,
impreza w Rewalu przestała istnieć na mapie szachowej.
Obecni organizatorzy, nawiązując do tradycji szachowych w Rewalu postanowili
reanimować imprezę i wyprowadzić ją na nowy poziom sportowo organizacyjny,
wprowadzając dodatkowo kilka turniejów dla dzieci i młodzieży.
Zwycięzcy poprzednich turniejów:
1985 Krzysztof Strzelecki - Piast Gliwice
1986 Safet Terzic
- Jugosławia
1987 Kazimierz Zawada - GKS Katowice
1988 Michał Praszak
- Avia Świdnik
1989 Roman Dąbek
- GKS Katowice
1990 Robert Kula
- Hutnik Szczecin
1991 Dominik Pędzich - Pocztowiec Poznań
1992 Stefan Loeffler
- Niemcy
2004 V itali Koziak - Ukraina

Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora.

