
VII ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE 

O POHÁR 

DOLNOSLEZSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU 

KUDOWA ZDRÓJ, 03.02.-10.02.2019 
 

 

 

1. CÍL: 

• Popularizace šachů mezi dětmi a mládeží; 

• Zlepšování šachových schopností. 

2. ORGANIZÁTOŘI: 

• Dolnoslezský šachový svaz (http://www.dzszach.pl/) 

• K. SZ. Miedź Legnica (stránky turnaje) 

 

3. DATUM A MÍSTO: 03.02 -10..02.2019 

Hotel Uzdrowiskowy St. George Kudowa Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 180 

· příjezd dne 03.02.2019 v odpoledních hodinách 

(strava od večeře 03.02.2019 do oběda 10.02.2019) 

· technická schůzka 03.02.2018 v 20:30 hod. 

 

4. Hrací systém: 

Hraje se ve třech skupinách: 

Skupina A: junioři (ročník 2001 a mladší) s ratingem FIDE nebo polským národním ratingem 

 min. 1600 - turnaj bude počítán na FIDE 

Skupina B: junioři (ročník 2001 a mladší) s polským národním ratingem 1400-1600 

Skupina C: junioři (ročník 2001 a mldaší) s polským národním ratingem max. 1250 

· Losování švýcarským systémem na 9 kol 

Partie začínají v 15:00 (dvojkola v 9.00). 

Poslední kolo v 09:00 hod. Slavnostní zakončení v 15:00. 

· Opoždění se na partii o více jak 15 minut se rovná kontumační prohře. 

Tempo hry: 

Skupina A: 90 min + 30 s na hráče 

Skupina B, C: 30 min + 30 s na hráče 

 

5. CENY: 

Skupina A: ceny jsou garantovány v případě účasti min. 40 hráčů 
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500 zł 

POHÁR 

300 zł 200 zł 100 zł 80 zł 70 zł materiální 

odměna 

materiální 

odměna 

Ceny v ratingových kategoriích: 

- pro nejlepšího hráče do 1700 ELO - 60 PLN 

- pro nejlepšího hráče do 1500 ELO - 60 PLN 

- pro nejlepšího hráče bez ELA - PLN 60 

Hráč má nárok jen na jednu cenu. 

 

http://www.dzszach.pl/
http://www.szachy.legnica.pl/turnieje/turniej-szachowy-o-puchar-dolnoslaskiego-zwiazku-szachowego/


Skupina B: 

1. místo: Pohár, diplom a věcná cena 

2. místo: diplom a věcná cena 

3. místo: diplom a věcná cena 

Všichni hráči skupiny B dostanou dárek na památku. 

Skupina C: 

1. místo: Pohár, diplom a věcná cena 

2. místo: diplom a věcná cena 

3. místo: diplom a věcná cena 

Všichni hráči skupiny C dostanou dárek na památku. 

 

6. DOPLŇKOVÝ PROGRAM: 

ü volný vstup na krytý bazén a do sauny (viz plánek); 

ü turnaj ve stolním tenisu; 

ü cesta autobusem na lyžařské svahy v Zieleńcu (4krát během turnaje) v ceně 20 PLN za jednu 

cestu tam i zpět 

ü Každý ubytovaný účastník obdrží tričko na památku 

 

7. NÁKLADY: 

Cena ubytování v Hotelu Uzdrowiskovém St. George Kudowa Zdrój 

včetně stravy (3 jídla denně): 

- 623 PLN za osobu (7 dní x 89 PLN) - pokoje pro 2-4 osoby; 

- 910 PLN za osobu (7 dní x PLN 130) - jednolůžkové pokoje. (omezené množství) 

Turnajový vklad (Do vkladu je zahrnut i poplatek za zápočet na rating): 

OPEN A: 90 PLN 

OPEN B: 60 PLN 

OPEN C: 60 PLN 

 

8. PŘIHLÁŠKY: 

Přihlášky do turnaje a rezervae ubytování je nutno zaslat do 15. ledna 

2019 e-mailem nebo telefonicky řediteli turnaje Piotru Kowalakovi: 

Kontakt: chesspk@interia.pl tel. +48-603-033-219; stránky turnaje  

Skupinové přihlášky: Olga Lisowska mail: olga.lisowska@gmail.com Tel. +48-698-024-599 

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, kategorii, rating, datum narození (den, měsíc, 

rok), oddíl a informace ohledně ubytování. 

Platbu za ubytování a turnajový vklad je nutno uhradit do 15. ledna 2019 na účet: 

Dolnośląski Związek Szachowy, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław 

RaiffeisenPolbank 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 

 

9. POZNÁMKY: 

· Ceny se přebírají osobně na slavnostním zakončení turnaje; 

· v turnaji se hraje dle platných pravidel FIDE a Šachového kodexu; 

· nezletilé osoby musí být pod dozorem dospělých osob (během celého pobytu - včetně vstupů na 

bazén, do sauny a výletů na svah) 

· organizátor nezajišťuje účastníkům pojištění; 

· pořadatel si vyhrazuje právo na konečný výklad a eventuální změny propozic; 

· účastí v turnaji hráč uděluje svolení s pořizováním audiovizuálních záznamů své osoby pro účely 

organizace soutěže. 
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