
                                     I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich 
                                         O puchar Ziemi Myśliborskiej

ORGANIZATORZY 
Myśliborski Ośrodek Kultury              
Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych „Strategia”
SPONSORZY
Urząd Miasta i Gminy Myślibórz - www.mysliborz.pl                               
Rada Miasta i Gminy Myślibórz
Firma Szachowa „Caissa” - www.caissa.pl 
CEL TURNIEJU
Propagowanie walorów  turystycznych oraz wypoczynkowych miasta Myślibórz.
Popularyzacja gry królewskiej-szachów na terenie Gminy Myślibórz wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
TERMIN I MIEJSCE

12 - 14.06.2006       74-300 Myślibórz ul. Kasztanowa 3,Myśliborski Ośrodek Kultury

PROGRAM FESTIWALU
  A   Międzynarodowy Turniej szachów szybkich P-30 (30 minut na partie dla zawodnika)         (12-13.06)
  B   Międzynarodowy Turniej szachów aktywnych P-15 (15 minut na partie dla zawodnika)      (14.06)
  C   Międzynarodowy Turniej szachów błyskawicznych P-5 (5 minut na partie dla zawodnika)  (13.06)
SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski, 9 rund w turniejach A , B  11 rund w turnieju C
NAGRODY
         Gwarantowany Fundusz nagród  5 000 zł + puchary oraz nagrody rzeczowe     
Open A:
I-800 zł,II-600 zł,III-400 zł,IV-300 zł,V-200 zł,VI-100 zł,VII-50 zł,VIII-50 zł
+ nagrody specjalne (kobieta, junior, senior,)
Open B:                             
I-500 zł, II-400 zł,III-300 zł,IV-200 zł,V-100 zł,VI-50 zł 
+ nagrody specjalne (kobieta, junior, senior,)
Open C:
I-300 zł, II-200 zł,III-150 zł,IV-100 zł,V-50 zł,VI-50 zł
Najlepszy w ogólnej klasyfikacji (suma punktów w turniejach A,B,C) – Puchar Ziemi Myśliborskiej oraz darmowy 
pobyt w roku 2007
Wpisowe:
Open A ( P-30) 40 zł , Open B (P-15) 30 zł , Open C (P-5) 20 zł   
Promocyjne wpisowe (pakiet- udział w turniejach A,B,C) - 75 zł     
Zawodnicy z Myśliborza – 50% zniżki, juniorzy do lat 14 z  Myśliborza są zwolnieni z wpisowego. 
Arcymistrzowie są zwolnieni z wpisowego
Wpisowe płatne na miejscu 
ZAKWATEROWANIE
Hotel „Piast” ul.Łużycka tel. 095 7472004, www.hotelpiast.renado.pl  cena około 89 zł za pokój 2 osobowy
Przystań Żeglarska ”Szkuner” (50m od jeziora Myśliborskiego) ul.Marcinkowskiego 5
Tel.095 7472512, www.szkuner.prv.pl  cena noclegu około 25 zł, pokoje 2-4 osobowe
„Stanica Żeglarska” nad jeziorem ul.Marcinkowskiego 5a tel.095 7470883 cena noclegu 30-35 zł
Dom Wczasów Dziecięcych  ul.Marcinkowskiego 10, pokoje 3-5 osobowe, nocleg + wyżywienie około 35zł
TERMINARZ 
   11.06 -  Przyjazd i zakwaterowanie zawodników w godzinach popołudniowych                
   12.06 -  godz.8.00-10.30 zapisy 
                 godz.10.45 Otwarcie Festiwalu.  
                 godz.11.00  I runda  Openu A (P-30)
                 w dniu 12.06 przywidziane są 5 rund
   13.06     godz.9.30-14.30   rundy VI-IX Openu A 
                 godz.16.30 rozpoczęcie Openu C (turniej błyskawiczny)

14.6 godz.8.00-10.00 zapisy do Openu B (P-15)
godz.10.30  I runda Openu B
godz.16.00 Uroczyste zakończenie festiwalu, wręczenie nagród               

http://www.szkuner.prv.pl/
http://www.hotelpiast.renado.pl/
http://www.caissa.pl/
http://www.mysliborz.pl/


   
  ZGŁOSZENIA,INFORMACJA
   Zgłoszenie należy dokonać w terminie do 09.06
   elektronicznie(e-mail): caissa@republika.pl ( z dopiskiem „Turniej w Myśliborzu”)
   telefonicznie: (0-68)355 34 80, 0509 983 593
   Organizator może partycypować w rezerwacji noclegów w Ośrodkach podanych wyżej.
   Telefon kontaktowy: 0504193585 Leszek Wierucki                 
   UWAGI ORGANIZACYJNE
   Osoby, które zgłoszą się do festiwalu po 09.06 mogą być dopuszczone tylko za zgodą organizatora. 
   W tym  przypadku przepada możliwość promocyjnego wpisowego(pakiet).
   Osoby niepełnoletnie są zobowiązane mieć opiekuna. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
   Organizator zabezpiecza sprzęt pod warunkiem dotrzymania terminu zgłoszeń.
   Dla uczestników festiwalu będzie przygotowany serwis kawowy oraz poczęstunek.
   Organizator w dniu 11.06 podstawia autokar(bezpłatnie) przy DK”Panorama” w Barlinku  
  dla przewozu uczestników festiwalu w Barlinku (po zakończeniu) do Myśliborza (30 km)

   Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora .Organizator zastrzega sobie prawo   
   wprowadzenia drobnych zmian technicznych.

         Myślibórz położony jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w samym  
 centrum Pojezierza Myśliborskiego. Miasteczko oraz otaczające je malownicze tereny stanowią atrakcyjna dla   
  turysty okolicę z licznymi kompleksami leśnymi i jeziorami Pojezierza Myśliborskiego, z których największe-
  Jezioro Myśliborskie  zachęca do uprawiania sportów wodnych, kąpieli, plażowania oraz wędkowania.
         Myślibórz przyciąga zarówno pięknym oraz korzystnym położeniem jak i dostojnością zabytków, które 
świadczą o jego bogatej- liczącej ponad 700 lat przeszłości. W mieście zachował się dawny układ urbanistyczny 
i wiele cennych zabytków.

mailto:caissa@republika.pl

