
    KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZACHOWE ANDRZEJKI  
29.11-01.12.2019 r. 

 

ORGANIZATORZY 
Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce 

Akademia Dziecięca w Kielcach 
 

PATRONAT MEDIALNY 
TV Kielce, Radio FaMa, Radio eM 
 

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 

Ośrodek Wypoczynkowy Kaczyn, Kaczyn 1a, 26-021 Daleszyce , woj. 

świętokrzyskie,   http://www.kaczyn.pl 
Przyjazd i zakwaterowanie w dniu 29.11.2017 r. do godz. 16.00 

 

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 
Turniej zostanie rozegrany w 2 grupach: 

 

 
TURNIEJ KLASYCZNY 

GRUPA A GRUPA B 
Zawodnicy (ranking 1400 i wyższy) (1000 -  1399) 

Ilość rund 7 9 
Tempo 60 minut dla zawodnika 30 minut dla zawodnika 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni pod warunkiem terminowego dopełnienia wszystkich 
wymaganych formalności: 
- zgłoszenie do 10 listopada 2019 - poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie CHESSARBITER.COM 

lub e-maila: biuro@lukks.org.pl 
- do dnia 10 listopada 2019 należy dokonać wpłaty zaliczki za udział w Festiwalu 
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

MIEJSCE Grupa A Grupa B 
I m-ce puchar 

nagroda rzeczowa 
dyplom 

puchar 
nagroda rzeczowa 

dyplom 
II m-ce 

III m-ce 

IV m-ce 
nagroda rzeczowa 

dyplom 

nagroda rzeczowa 
dyplom V m-ce 

VI m-ce 
 

http://www.kaczyn.pl/


Wśród zawodników zostanie przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja rankingowa. Medale 
otrzymają zdobywcy miejsc I-III: w grupie zawodników bez kategorii , do rankingu 1250, 1400, 
1600 i 1800 i powyżej.  

Dodatkowo: 
 Niespodzianki dla najmłodszych 

 W każdej grupie upominek dla najlepszej kobiety  
 

WPISOWE 
Zawodnicy biorą udział w turnieju na koszt klubów delegujących, sponsorów lub własny.  
Opłaty startowe, wpisowe, organizacyjne i rankingowe wynoszą łącznie: 

GRUPA 
WPISOWE 

TURNIEJ KLASYCZNY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY „960” 

GRUPA A 40 15 10 

Grupa B 30 15 10 

 

Dodatkowo: 
 Uczestnicy Festiwalu wezmą udział w Drużynowej Zabawie Plenerowej „Szukanie Skarbów” 
 Przeprowadzimy Konkurs Plastyczny z niespodziankami 

 Zorganizujemy Zabawę Andrzejkową z konkursami i zabawami, wybór Króla i Królowej Balu. 
Do dyspozycji uczestników będzie: sala gier, boisko, altanka podstawowy sprzęt sportowy 

Organizator zapewnia bufet herbaciano-kawowy z drobnym poczęstunkiem w trakcie trwania 

Festiwalu. 
 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
 

180 złotych Pobyt - Wyłącznie zakwaterowanie i wyżywienie  

220 złotych Pakiet:    

 Zakwaterowanie z 

wyżywieniem 

 Wpisowe do turniejów 

 

 Udział w grach, zabawach i 

konkursach 

Opieka płatna dodatkowo 20 złotych od osoby za cały pobyt 
200 złotych  Oferta dla zawodników LUKKS Kielce  

 Zakwaterowanie z 
wyżywieniem 

 Wpisowe do 
wszystkich turniejów 

 Udział w grach, zabawach i 
konkursach 

 Opieka wychowawcy 

Przy grupach zorganizowanych (min. 15 osób) oferujemy bezpłatny pobyt opiekuna 
i zniżki dla uczestników. 

 

OPŁATY 
Uczestnictwo w turnieju oraz rezerwację zakwaterowania i wyżywienia u organizatora należy dokonać 
w terminie do 10 listopada 2019. Rezerwacja oraz potwierdzenie uczestnictwa należy zgłosić 
pisemne na adres biuro@lukks.org.pl oraz przekazanie zaliczki w wysokości wpisowego na:  

KONTO: 52 1160 2202 0000 0003 5437 4139 
tytuł: „nazwisko i imię zawodnika-SZACHOWE ANDRZEJKI.” 
 

SĘDZIOWANIE  
Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego 

INFORMACJE DODATKOWE 

TURNIEJ BLITZ’a – odrębny komunikat na Chessarbiter.com 

Dodatkowych informacji udziela Anna Kot – kontakt:  biuro@lukks.org.pl - tel.663-222-355. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści 

niniejszego komunikatu. 

Koordynator Turnieju - Prezes LUKKS Kielce 
Anna Kot 

mailto:biuro@lukks.org.pl

